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Fortale.

Da der i Løbet af de sidste fem Aar er given en

Mængde vigtige Lovbud som vedkomme Geistligheden og

de i Lovens anden Bog omhandlede Gienstande, har man

oftere yttret det Ønske for mig, at jeg vilde udgive et

Tillæg til den af mig i 1838—1840 besørgede 3die Ud¬

gave af det bekiendte Fogtmann-Hurtigkarlske Værk. I det

jeg herved giver et saadant Supplement i Publicums

Hænder, er det kun Lidet, hvorpaa jeg finder det nød¬

vendigt at henvende deres Opmærksomhed som ville be¬

nytte det da dets hele Indretning nøie slutter sig til

Hovedsamlingen, til hvis Sidetal der overalt er henviist.

Skjøndt Ny Collégialtidende, der for Kortheds

Skyld er citeret med Coll. Tid. eller C. T., allevegne er

benyttet som Kilde, har jeg dog troet det overflødigt

at henvise dertil uden paa de Steder hvor Motiverne



Fr. 10. Mai
1843.
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og at som Følge deraf, Biskop Lüpke ikke kan være

berettiget til personligen at udøve nogen Function samme¬

steds eller træde i umiddelbar Forbindelse med Menig¬

hederne eller de enkelte romersk=catholske Indvaanere, det

Tilfælde alene undtaget, at der handles om at ansætte

en ny Præst paa de Steder, hvor dette er tilladt, saa

at den biskoppelige Jurisdiction udenfor dette Tilfælde

kun kan udøves giennem de ansatte Præster hvorhos

enhver Præst førend han maa udøve sit Embede har

at ansøge Kongelig Approbation derpaa, der ikke vil blive

meddeelt uden under Betingelse af, at han nøiagtigen

efterlever Landets Love, og at den vil blive taget tilbage,

saafremt han maatte giøre sig skyldig i nogen Overtrædelse af

samme, ligesom ingen kirkelige Anordninger igiennem Præsterne

maae blive bekiendtgjorte for de catholske Menigheder, med¬

mindre Kongens Samtykke dertil er blevet ansøgt og meddeelt.

Iøvrigt vil det, som ifølge det Foranførte skal iagttages ved

Ansættelse af catholske Geistlige, ikke have Anvendelse med

Hensyn til de ved den i Kiøbenhavn værende catholske Me¬

nighed fungerende Keiserlig Østerrigske Legationspræster.

I. 44.

1) Fr. 15 Sept. 1747, angaaende Jødernes
C

Eedsfæstelse i Tingsvidnesager, skal være ophævet, hvor¬

imod Bekiendere af den mosaiske Tro, naar de i

iFremtiden skulle tages i Eed, have at aflægge samme

Retten, efterat Eedens Hellighed og Vigtighed først af

Dommeren er indskærpet den Sværgende, ved den, nær¬

værende Anordning vedføiede, Formaningstale. 2) Ved

Eedens Aflæggelse bor Præsten, eller den ved Menigheden

ansatte Catechet være tilstede, for i Forbindelse med

Dommeren at paasee, at Alt, hvad der vedkommer Eedens

bindende Kraft med Hensyn til den Sværgendes Religions¬

bekiendelse, vorder iagttaget, samt, hvor Anledning dertil

maatte gives, eller han dertil af Dommeren opfordres

i Overeensstemmelse med Fr. 10 April 1833, at an¬
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bringe de Erindringer og Formaninger som i det

givne Tilfælde maatte findes tienlige til at forsikkre sig

om den Sværgendes Sanddruhed. 3) Paa de Steder,

hvor ingen jødisk Geistlig opholder sig, bør efter Dommerens

Foranstaltning en anden veloplyst og agtbar Mand af

den mosaiske Troesbekiendelse mode i Retten i fornævnte

Øiemed; dog bor det altid staae enhver Paagieldende frit

for naar han ønsker den vedkommende Catechets Nær¬

værelse, og han vil bekoste dennes Befordring, samt give

ham Diæter, der blive at udrede med 2 Rbd. Sølv daglig,

at erholde Eedssagen foretagen paa en derefter lempet

Tid, dog ikke udenfor de sædvanlige Retsdage, medmindre

Sagen efter sin Beskaffenhed qvalificerer sig til Extrarets¬

behandling, eller han vil erlægge de for saadant Tilfælde

bestemte høiere Retsgebyhrer. 4) Ander Eedsfæstelsen

bør den Sværgende, med Undtagelse af ugifte Fruen¬

timmer, staae med bedækket Hoved. Eeden aflægges efter

de Formularer, som ere vedføiede nærværende Anordning;

og bør der under Eedens Aflæggelse være forelagt den

Sværgende et trykt Exemplar af Pentateuchen i det he¬

braiske Sprog, som er aabnet og opslaaet paa 2den Mose¬

bog 20—7, og hvorpaa han holder sin høire Haand

saaledes, at han med Fingeren peger paa Ordene: Jehovah

Eloheka, medens han løfter den venstre Haand i Veiret.

Bemeldte Exemplar bor være forsynet med en Paategning

af Præsten ved det mosaiske Troessamfund i Kiøbenhavn

om, at det egner sig til dette Brug, og i hvilken tillige

henvises til det Sted i Bogen, hvor det ovennævnte Vers

findes. Skulde den Sværgende ei besidde saamegen Kund¬

skab til det hebraiske Sprog, at han selv kan forstaae

Indholdet af bemeldte Vers, bør den jødiske Geistlige

eller den tilstedeværende agtbare Mand af Menigheden

giøre ham bekiendt med samme. Den mosaiske Menighed

i Kiøbenhavn bør forsyne Landsover= samt Hof= og Stads¬

retten saavelsom Politiretten i Kiøbenhavn med et saadant

Exemplar af Pentateuchen som foranført, ligesom et Ex¬

(1*)



Canc. Skr.

Nov. 1841.

Pl. 27 Dec.
1842.

(Resol 23. De¬

cember. —*
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emplar og bør findes ved Retten paa de Steder hvor

der ellers er Synagoger hvilket bliver at anskaffe paa

vedkommende Menigheders Bekostning. Skulde der blive

Brug for samme paa andre Steder, bor det skaffes til¬

stede ved Laan fra en af de Retter, som dermed ere for¬

synede. 5) Eeden kan aflægges paa enhver Dag i Agen,

med Undtagelse af Løverdagen og de jødiske Festdage.*)

I. 47. jofr. S. 318.

Ifølge Anordn. 13 Aug. 1841 er Intet til

Hinder for, at Bekiendere af den mosaiske Tro vælges til

Medlemmer saavel af Sogneforstanderskaberne som af

Amtsraadene, men de kunne ikke deeltage i Forhand¬

lingerne om Skolevæsenets Anliggender, hvilket allerede

er hiemlet i Fr. 29 Jul. 1814 § 37 for Landet.

I. 56.

De indgivne Ansøgninger om fri Religionsøvelse her

i Riget for den saakaldte baptistiske Sect kunne, i Be¬

tragtning af dens Læresætningers Afvigelse fra den augs¬

burgske Confession, ikke bevilges; men paa det at be¬

meldte Samfunds Medlemmer dog ikke skulle udsættes= for

nogen Samvittighedstpang, ved at betages al Adgang til

udvortes Gudsdyrkelse, overeensstemmende med deres An¬

skuelser, vil Kongen have fastsat folgende Bestemmelser:

1) Det tillades Baptisterne at stifte en særegen Menighed

i Fredericia, og i bemeldte By at have Bedehuus til

Andagtsøvelser, overeensstemmende med Sectens Lærdomme,

navnligen forsaavidt Daabens og Nadverens Sacramenter

angaaer, naar det kun iagttages-, at Daaben stedse ud¬

føres paa et indelukket Sted; det skal derhos være Menig¬

heden overladt selv at vælge dens Lærer eller Forstander,

som dog strax efter Valget har igiennem Politimesteren

og Sognepræsten i det Sogn, i hvilket Menigheden. holder

sine Forsamlinger, at anmelde sig for Amtmanden og

*) Den Forordningen vedføiede Formular er her udeladt.

*) Jvfr. C. T. for 1843 S. 33.
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Biskoppen. Iøvrigt maa — med den nedenfor under

Nr. 3 ommeldte Undtagelse — ikkun Bosiddende i Fre¬

dericia optages i Menighedens Samfund. Over Menig¬

hedens Medlemmer har Forstanderen inden 4 Ager, efterat

han er valgt, at meddele Politimesteren og vedkommende

Sognepræst en fuldstændig Fortegnelse, ligesom han og

herefter i Begyndelsen af hvert Aars Januar Maaned

skal tilstille bemeldte Embedsmænd Af= og Tilgangslister,

paa det at til enhver Tid kan vides af hvilke, og af

hvor mange Medlemmer Menigheden bestaaer, samt haves

Tilsyn med, at dens Samlinger ikke besoges af Nogen

der ikke er optagen blandt Sectens Tilhængere. 2) De

paa andre Steder i Riget bosiddende Baptister skal det

være tilladt at samles med hinanden til huuslig Andagt,

og i disse Samlinger at nyde Nadveren efter deres Ritus.

Dog maae de Baptister der ønske at deeltage i slige

Samlinger, forinden de forste Gang indfinde sig i

samme, derom giøre Anmeldelse til Sognets Præst, til

hvem der ogsaa i Henhold til Fr. 13 Jan. 1741 bor

giøres Indberetning om Tiden og Stedet, paa hvilket

Forsamlingen holdes. En lignende Anmeldelse have de

Paagieldende at indgive til Stedets Politiovrighed, for

at der fra sammes Side kan haves Indseende med, at

ingen Andre, end Sectens Tilhængere, deri deeltage, og

at Intet foretages, som kan være til Forargelse eller

til Forstyrrelse for den almindelige Rolighed. 3) Paa

det at Børn af baptistiske Forældre ikke skulle berøves

det Gode strax at indlemmes i det christelige Samfund

have Forældrene, hvad enten de ere bosiddende i Frede¬

ricia eller andensteds, inden lovbestemt Tid i Henhold

til Bestemmelserne i Fr. 30 Mai 1828, at lade deres

Børn døbe; dog kan Daaben, forsaavidt Forældrene

ikke ønske selv at foranstalte den, besørges af en af

Øvrigheden for dette enkelte Tilfælde beskikket Værge, og

kan til dens Adforelse ved Hiemmedaab paa nærmere

Ansøgning imødesees Bevilling, naar Saadant enten af
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Forældre eller Værger maatte attraaes. Hvad Under¬

viisningen betræffer da skulle Forældrene være under¬

kastede den almindelige Forpligtelse til at drage Omsorg

for deres Børns Skolegang. Men saafremt saavel For¬

ældrene som Børnene naar disse have opnaaet den mod¬

nere Alder, maatte ønske det, skal Børnenes Optagelse i

den baptistiske Sect være tilladt under den Forudsætning,

at ikke derimod fra den baptistiske Menigheds Side møder

Indvending; dog skulle Børnene til den Ende sendes til

Fredericia, dersom Forældrene ikke allerede der ere bo¬

siddende. Naar da Daaben der er udført bliver det

Fornødne desangaaende at indføre i vedkommende Sogns

Ministerialbog paa samme Maade, som det ellers skulde

have været iagttaget i Henseende til Børnenes Confir¬

mation. Ere Børnene ikke, efter at have naaet 16 Aars

Alderen, paa foranførte Maade indlemmede i det hap¬

tistiske Samfund, skulle de stedes til Confirmation paa

deres Daabspagt som evangelisk=lutherske Christne. 4) For¬

inden en Baptist kan vies til en Person som bekiender

sig til Landets almindelige Religion, bør Præsten paasee,

at den Første udsteder en Revers, at lade alle Børn,

som avles i et saadant Ægteskab, opdrage i den evan¬

gelisk=lutherske Kirke, hvilken Revers bliver at indføre i

Kirkebogen, og at forsyne saavel med begge de Forlovedes,

som med Forlovernes Underskrift. 5) Under Betingelse

af, at de Forældre af det baptistiske Samfund, hvis

Born henligge udøbte, uden Henstand efterkomme den

ovenfor under Nr. 3 givne Forskrift angaaende slige Børns

Daab, vil Kongen have dem eftergivet de Mulcter, de

maatte være ifaldne i Medfør af Fr. 30 Mai 1828;

og Cancelliet bemyndiges til i denne, Henseende at for¬

anstalte det videre Fornødne. Men iøvrigt skal det,

forsaavidt ikke ved nærværende Resolution anderledes er

bestemt, i Henseende til Baptisterne have sit Forblivende

ved Anordningernes Bydende, og vil Kongen isærdeleshed

have Medlemmerne af det omhandlede Samfund paa det
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Alvorligste indskærpede at afholde sig fra at giøre Pro¬

selyter og, under hvad Paaskud det end kunde være

ved Daaben at indlemme Nogen i deres Sect, forsaavidt

det ikke kan skee i Medhold af de ovenfor givne Be¬

stemmelser, da de ved slige Overtrædelser ikke blot ville

forspilde den dem indrømmede Frihed, men ogsaa paa¬

drage sig Tiltale og Straf.

Andet Capitel.

Hvo der maa prædike.

I. 65.

Den ved Examen i Hertugdømmene Slesvig og Hol= Pl. 21. Jul.
1842 (Resol.
29 Juni)sten meddeelte „første Characteer“ skal agtes lige med

Characteren Jaudabilis &amp; quidem egregie“ ved Kiøben¬

havns Universitet, og „anden Characteer“ af een af de

høiere Grader ved Examen i Hertugdømmene ansees lige

med Characteren Jlaudabilis“ ved Examen ved Kiøben¬

havns Aniversitet; dog at der i Henseende til Charakteren

„laudahilig“ bliver at tage særdeles Hensyn til de af det

theologiske Facultet ved Kiøbenhavns Aniversitet meddeelte

Examensvidnesbyrd.

Tredie Capitel.

Hvorledes Præster skal kaldes.

I. 82.

C
Sfterat Cancelliet har giort opmærksom paa, at Be= Canc. Circ.

Febr. 1844.
stemmelserne i Rescr. 13 Octbr. 1797, ang. Opbevaring (Res.26. Jan.)

*) Ivfr. C. T. 761 og den i III. 325 cit. Kgl. Resol. 2 Oct. 1811.

6
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af Præsternes Embedsprotocoller under Vacancer i Em¬

bederne, efter de nuværende Forhold ere mindre hensigts¬

mæssige, og desuden uforenelige med den senere Lovgiv¬

ning, navnlig Rescr. 1 Dec. 1812, hvorefter begge Exem¬

plarer af Kirkebøgerne ikke nogen Nat maae være under samme

Tag, har Kongen bestemt, at samtlige et Præste=Embede

vedkommende Protocoller og Papirernaar Vacance i

Embedet indtræffer, hvad enten samme hidrører fra For¬

flyttelse eller Dodsfald, bør forblive i Præstegaarden under

Formandens eller Boets Tilsyn og Ansvar; indtil de kunne

afleveres til Eftermanden i Embedet i forsvarlig Stand

og Orden.

I. 82. jvfr. 315.

Efterat Cancelliet har foredraget Kongen Resultaterne

af de Forhandlinger, som have fundet Sted ang. den

hensigtsmæssigste Indretning af Præsternes og Provsternes

Embedsprotocoller og Ordningen af bemeldte Embedsmænds

iEmbedsarchiver, har Kongen bifaldet, at Cancelliet

Overeensstemmelse med et Kongen forelagt Adkast lader

udgaae et Circulaire til Biskopperne i Danmark, an¬

gaaende Indretningen af Præsternes Embedsbøger samt

Ordningen af deres Embedsarchiver. I Forbindelse hermed

har Kongen befalet, at det skal være Provsterne i Dan¬

mark paalagt, ved Provsteembedet at føre en Journal

over indkommende og udgaaende Sager en Copiebog og

en Protocol, indeholdende det Mærkeligste angaaende de til

Provstiet henhørende Sognekalds oeconomiste Interesser.

Ved at tilmelde denne Resolution, samt ved at frem¬

sende et Antal trykte Exemplarer af det ommeldte Circu¬

laire, angaaende Præsternes Embedsprotocoller og Embeds¬

archiver, til Omdeling blandt Præsterne, tilføies, at de

Embedsprotocoller, som Provsterne blive pligtige at holde

ved Provste=Embederne, blive at authorisere af Biskoppen,

og at derved Visitats maae attestere den Orden, hvori de ere
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førte. Provsternes Journaler blive at indrette paa samme

Maade, som i Circ. ang. Præsternes Embedsbøger er

foreskrevet angaaende disses Journaler, og den om¬

meldte Protocol, der er bestemt til at indeholde det

Mærkeligste, ang. de til Provstiet henhørende Sognekalds

oeconomiste Interesser bør indeholde et særskilt Folium

eller Afsnit for hvert Præstekald i Provstiet, hvori ind¬

føres det Mærkeligste i forommeldte Henseende saasom

Præstegaardens Indløsningssum, Tilladelse til at bort¬

fæste beneficeret Gods, eller til at en ved Præste¬

gaarden værende Bygning maa nedbrydes eller ansees

som Præstens private Eiendom, de ved Bortfæstning

eller andre lignende Leiligheder indkomne Embedscapitaler,

Bankhæftelsens Indfrielse og saa fremdeles. Iøvrigt

er det en Selvfølge, at de Embedsbøger, Provsten

saaledes har at føre, som hørende til Provste=Em¬

bedet, maae være afsondrede fra dem, han som Sogne¬

præst maatte føre for hans eget Pastorats Vedkommende.

De Protocoller, som skulle føres ved Provste=Em¬

bederne, ville efter Begiæring, ved Cancelliets Foran¬

staltning blive Vedkommende tilstillede, uden nogen Adgift

for dem i Henseende til den første Anskaffelse.

Efterat Cancelliet fra samtlige Biskopper i Danmark

har modtaget de ved Circ. 14 Dec. 1841 forlangte Be¬

tænkninger over de i samme fremsatte Forslag, angaaende

Maaden, hvorpaa Præsternes og Provsternes Embeds¬

bøger hensigtsmæssigst kunde indrettes og bemeldte Embeds¬

mænds Embedsarchiver bedst kunne ordnes, har Cancelliet

atter taget Sagen under noieste Overveielse og derefter

foretaget saadanne Modificationer i de oprindelige For¬

slag, som de i de indkomne Betænkninger fremsatte

Bemærkninger have givet Anledning til. Resultaterne

heraf communiceres de Geistlige til Veiledning i de

omhandlede Henseender med Tilføiende, at, uagtet det

ikke gjøres Præsterne til ufravigelig Pligt at rette

sig efter disse Forskrifter forventer Man dog, at

Canc. Circul.

6 Febr. 1844.
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de, i Erkiendelse af den herved tilsigtede Nytte for dem

og deres Eftermænd i Embederne, saavidt muligen ville

tage samme til Følge ved Embedsbøgernes Førelse og

Embedsarchivernes Ordning. Cancelliet antager, at der

med ethvert Præsteembede og residerende Capellanie, for¬

uden Kaldsbogen, eller den saakaldte liber daticus, bør

findes en Journal.

A. Kaldsbogen formenes at maatte indeholde

to Afdelinger:

I. Første Afdeling maatte formeentlig indbefatte

følgende særskilte Afsnit:

a) historiske Mærkværdigheder, Pastoratet vedkommende,

Series pastorum, og hvad sær Mærkeligt der

maatte vides at anføre om enkelte af disse i Hen¬

seende til deres Liv, Levnet og Embedsførelse.

Skiøndt denne Rubrik ingenlunde kan ansees nod¬

vendig, formener Cancelliet dog at det kunde være

af Interesse for de kommende Tider, at have de

herhenhørende Optegnelser samlede paa eet Sted.

Idet det iøvrigt maatte beroe paa enhver Præst

hvorledes han vilde udfylde denne Rubrik, og

hvormeget han deri vilde optage af de Materialier,

der allerede maatte være forhaanden ved Præste¬

Archivet, og hvad han ad anden Vei maatte

komme til Kundskab om forstaaer det sig imid¬

lertid af sig selv, at han her maatte indskrænke

sig til Facta og afholde sig fra en dadlende Critik

over sine Formænds Forhold.

Optegnelser af hvad der kunde være Eftermanden

af Vigtighed, med Hensyn til Præstegaardens

Bygninger, Have, Mark, Enge, Skove, Tørve¬

moser m. m., fremdeles om Annex= og Mensal¬

gods, Korn=, Qvæg= og Smaaredsels=Tiende,

Smaaredsel, Høitidsoffer og Accidentser, Refu¬

sioner og deslige, fremdeles om de Kaldet paa¬
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e)

c)

d)
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hvilende extraordinaire Byrder, saasom Bygnings¬

gield og deslige, Præstegaardens Indløsningssum,

Hartkornet saavel efter den gamle som nye Matri¬

cul paa Præstegaardens og Mensalgodsets Jorder

og Skove, samt paa de Konge= eller Kirketiender,

hvormed de ere beneficerede, saa og Bankhæftelsens

Beløb, med Underretning om, hvorvidt den Siette¬

deel er indfriet eller ikke, og i første Fald, om

Actiebrev for Embedet er erhvervet og hvorvidt

denne Transaction er skeet ved Kaldets egne Midler,

eller ved Laan o. s. v. Hertil kan ligeledes be¬

nyttes de Materialier, som i Almindelighed an¬

tages at findes ved ethvert Præste=Archiv, og som

i de enkelte Tilfælde, hvori dertil maatte findes

sær Anledning, kunde suppleres ved Oplysning

fra Provste= Bispe= og Stifts=Archiverne.

Et Afsnit indeholdende kortfattede Notitser om

hvad der kunde ansees en saadan Bog vedkommende,

uden at kunne henføres under nogen af de fore¬

gaaende eller efterfolgende Rubrikker saasom Re¬

sultatet af Folketællingerne, Uddrag af Landemods¬

Acterne m. m.

En summarisk Oversigt over de til Pastoratet

skiænkede Legater, deri værende Hospitaler, Fattig¬

huse m. m., med Henviisning til de Steder i

Skole= og Fättigvæsens=Protocollerne, hvor de

udførligere Oplysninger findes — saafremt ikke

en særegen Legat=Protocol maatte holdes, hvilket

paa nogle Steder skal være Tilfældet.

En Fortegnelse over samtlige til Embedet hørende

Bøger og Protocoller.

Den anden Hovedafdeling af Kaldsbogen

maatte indeholde en fortløbende Fortegnelse over alle

udkomne Forordninger, Placater og Circulairer fra

Collegierne, Biskoppen eller Provsten, som blive
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Præsterne meddeelte. Det bemærkes herved, at For¬

ordninger“ og Placater blot blive at anføre efter

Aarstal og Datum, med Angivelse af Titelen

hvorimod Circulairer formeentlig bør anføres in

extenso, forsaavidt de angaae Noget, der ikke

blot har øieblikkelig Interesse, og ellers ikke

et Exemplar uddeles til hvert Pastorat, da et

Contentum i dette Tilfælde ansees tilstrækkeligt.

Forordninger, Placater og Circulairer, forsaavidt

der af disse sidste uddeles et Exemplar til hvert

Pastorat bor samles i chronologisk Orden i Bind

eller Bundter med Paaskrift om Aarstallet. Lige¬

ledes Landemods-Acterne, hvor de i trykte Exem¬

plarer meddeles Præsterne, og ansees det iøvrigt

ønskeligt, at hvad der i disse Acter indeholdes, og

af Biskoppen eller Provsten ved deres Udsendelse be¬

tegnes som. vigtigt til Efterretning og Regel for

Fremtiden, anføres paa sit Sted i Kaldsbogen, enten

med kort Angivelse af Indholdet og Henviisning til

den Landemods=Act, hvori det findes, — hvor nemlig

Acten haves trykt, — eller, hvor dette ikke er Til¬

fældet, in extenso (ride I. Litr. c.).

B. Journalen:

Heri bliver at anføre Alt, hvad der vedkommer Præstens

Embedsforretninger, — udenfor Skole= og Fattigvæsens

Sager, hvorover særegne Protocoller holdes af Præsten som

Medlem af Sogneforstanderskabet, — saasom alle indkomne

Embedssager og Embedsbreve, og alle af Præsten pro¬

prio motu afgivne Beretninger alt i den Orden, hvori

det modtages eller afgives, under fortløbende Nummere

for hvert Aar, og med en kort Angivelse eller Betegnelse

af Indholdet; i Journalen maatte det derhos i en særegen

Rubrik ved enhver Sag anmærkes hvad der er foranstaltet

ved samme, og hvor det er at finde, f. Ex. hvis det er et

Circulaire, ved Henviisning til det Sted i Kaldsbogen,



Hvorledes Præster skalkaldes. I. 82. jvfr. 315. 13

hvori det findes indført eller saavidt angaaer Præstens

Besvarelser af det Indkomne eller de af ham proprio

motu afgivne Indberetninger, med Angivelse af den Dato,

hvorunder Besvarelsen er afgiven eller Expeditionen skeet.

Jovrigt ansees det rettest, at enhver indkommen Sag,

førend den indføres i Journalen, forsynes med Paategning

om Datum, naar den er indkommen, eller at Journalen

indeholder en særegen Rubrik herfor. Alle indkomne Sager

maatte derhos betegnes med det Aarstal og Nummer

hvorunder de ere indførte i Journalen, og, forsaavidt de

ikke henhøre andetsteds, samles i Pakker, der forsynes med

Mærker, svarende til det Litra, hvormed Journalen er be¬

tegnet og angivende den Nummerrække af Sager, der findes i

Pakken. Det bemærkes iøvrigt, for at forebygge Misfor¬

staaelse, at Man har antaget, at Anordninger og Placater

ikke blive at anmærke blandt indkomne Sager i Journalen,

men alene blive at anføre i Kaldsbogens anden Afdeling.

Derimod maae Circulairer med en kort Angivelse af deres

0Indhold noteres i Journalen, da disse altid maae an¬

tages at vedkomme Præstens Embede i en eller anden

Henseende, og Journalen ellers ikke vilde opfylde sin Be¬

stemmelse, at afgive en Ledetraad til at finde enhver Em¬

bedet vedkommende Sag, og hvad i den Anledning er

passeret. Det ansees ikke nødvendigt, at Præsterne føre en

Copiebog over de fra dem afgaaende Breve og Expedi¬

tioner — hvilket iøvrigt uden synderlig Aleilighed for

Vedkommende kan skee, naar de concipere Brevene i en

Bog, — derimod maatte Concepterne opbevares og ordnes

efter Journal=Nummerne i de Sager, hvortil de henhøre.

Iøvrigt er det en Selvfølge, at Præsten hvor han

tillige er Formand i Sogneforstanderskabet, maa føre den

eller de Formandskabet vedkommende Protocoller særskilt

fra Præste=Embedets, ligesom han ogsaa i saa Fald,

foruden den almindelige Forhandlingsprotocol, maa have

at fore særegne Deliberationsprotocoller for Fattig= og

Skolevæsenets Sager. Sluttelig bemærkes, at da det



Kgl. Bekg. til
de jydske Pro¬

vindsialstænder

7 Oct. 1842.

Resol. 20 Febr.
1845.

14 Fierde Capitel. I. 106.

maa antages, at der ved ethvert Præste=Embede allerede

findes en Kaldsbog eller saakaldet liber daticus, vil An¬

skaffelsen af en ny formeentlig i Almindelighed kunne und¬

gaaes, naar den ældre suppleres i Overeensstemmelse med

Foranførte.

Fierde Capitel.

Om Præsternes Embede med

Prædiken etc.

I. 106.

Med Hensyn til Provindsialstændernes Andragende om

Udgivelsen og Autorisation af en ny Psalmebog eller af

et Tillægshæfte til den evangelisk=christelige Psalmebog*),

da kan Kongen for Tiden ikke ansee Adarbeidelsen af en

heel ny Psalmebog til Brug ved den offentlige Gudstie¬

neste for tilraadelig. Derimod har Han bifaldet, at der

giøres et Advalg af saadanne ældre og nyere Psalmer,

der meest maatte savnes i den evangelisk=christelige Psalme¬

bog, hvilken Samling, naar den af Kongen er approberet,

vil blive foranstaltet udgivet som Tillægshæfte til bemeldte

Psalmebog og autoriseres til Brug i de Menigheder, hvor

denne Psalmebog er indført. Kongen har derhos resol¬

veret, at dette Advalg overdrages en Commission, an¬

gaaende hvis Medlemmer Han har paalagt Cancelliet at

indkomme med nærmere Forslag.

Dette af Biskop Mynster udarbeidede og af den Com¬

mission, som var bleven nedsat til at afgive Betænkning

over Udkastet til et Kirkeritual og en ny Alterbog,**) revi¬

derede Tillægshæfte, indeholdende 56 Psalmer, er af Kon¬

*) Sce Vib. St. Tid. f. 1810 S. 1332 ff. og Bet. S. 123.

*) Denne af 7 Medlemmer bestaaende Commission, som blev

anordnet ved Resol. 5 Apr. 1839 (Coll. T. 283), endte

sine Forhandlinger ang. Ritual og Alterbog i Jan. 1811.
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gen bleven approberet og efter særskilt at være udgivet i

Trykken, autoriseret til Brug i de Menigheder, som maatte

ønske at afbenytte det. Da Kongen imidlertid har bragt

i Erfaring, at flere Geistlige i Kiøbenhavn ere sammen¬

traadte for at samle og udarbeide en ny Kirke=Psalmebog,

af hvilket Arbeide de allerede have udgivet Prøver, saa

er det ingenlunde Kongens Villie, at den herved givne

Tilladelse til at benytte et Tillæg til den evangel.=christel.

Psalmebog skulde giøre hiint Arbeide overflødigt, men

Kongen vil meget mere, at det tilkiendegives vedkommende

Geistlige, at Han vil ansee det med allerhøieste Velbehag,

at de udføre dette Foretagende, og at Kongen, naar det

er skeet paa en fyldestgiørende Maade, vil tage under

nærmere Overveielse, hvorledes den udarbeidede Psalme¬

bogs almindelige Udbredelse kan fremmes, saaledes at den,

efter igiennem den huuslige Andagt at have fundet Ind¬

gang hos Folket, efterhaanden kan indfores til Brug ved

den offentlige Gudstieneste.

Jemte Capitel.

Om Præsternes Embede med Sacra¬

menterne.

I. 153.

Til Cancelliets Afgiørelse ere, paa Grund af des¬

angaaende opstaaet Meningsforskiellighed imellem tvende

geistlige Embedsmænd følgende Spørgsmaale blevne ind¬

stillede: 1) om Offeret ved en Daabshandling, der paa

Grund af at Barnets Fader for en Tid havde forladt

det Sogn, hvorunder han havde Bopæl, og interimistisk

havde taget Ophold under et andet Sogn, var bleven

Canc. Skr. 27

Jul. 1841.
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foretagen i det sidstnævnte Sogns Kirke, tilkom Sogne¬

præsten i dette Sogn, hvorunder Faderen havde havt fast

Ophold, og hvor Barnet var født; 2) om den ene af

de nævnte Geistlige, der tidligere havde været residerende

Capellan i den samme Menighed, i hvilken den anden

endnu er Sognepræst, havde været berettiget til at døbe

sine egne i dette Pastorat fødte Børn og oppebære det

ved disse Daabshandlinger faldne Offer, eller om Saa¬

dant tilkom Sognepræsten. Cancelliet har svaret: ad 1.

At, da Barnets Fader ikke havde hævet sin Huushold¬

ning i det Sogn, hvor Barnet var født, men kun for

en Tid opholdt sig i et andet Sogn, saa tilfaldt Daaben

Sognepræsten i hiint første Sogn, og at der fra Sogne¬

præstens Side i det andet Sogn ikke kunde giøres nogen

Indsigelse imod at Daaben foretages i den til samme

hørende Kirke, da derved intet Indgreb skete i Sogne¬

præstens Rettigheder, samt ad 2. At den paagieldende

Geistlige som residerende Capellan har været berettiget til

at døbe sine egne Børn og modtage det ved disse Daabs¬

handlinger faldne Offer.

I. 158.

Biskopperne ere bemyndigede til at bevilge Udvidelse

af den i Fr. 30 Mai 1828 § 14 indeholdte særlige Be¬

stemmelse for Kiøbenhavn, —at Daaben eller Daabens

Bekræftelse, naar den forefalder paa en Dag, da der er

offentlig Gudstieneste, først skal foregaae, efterat Høimesse¬

tienesten er tilende, — til andre Menigheder, hvor Folke¬

mængde eller andre Omstændigheder maatte giøre en saadan

Udvidelse nodvendig; Afgiørelsen af de sidstnævnte Til¬

fælde, saavelsom Meddelelsen af Dispensationer i Hen¬

seende til de for Confirmander anordnede Skolekundskaber*),

skal skee ved Skrivelse, og uden Erlæggelse af nogen Be¬

taling.

*) See Till. til I. 188.
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I en til Cancelliet indkommen Ansogning havde en

Person, der var udlagt som Fader til et uægte født Barn,

andraget, at han hos Sognepræsten havde nedlagt Protest

imod, at dette Barn blev døbt med hans eller Families

Navn, deels paa Grund af, at han var sig bevidst ikke

at være Fader til samme, deels paa Grund af Bestem¬

melserne i Canc. Circ. 4 Oct. 1828 om Børns Familie¬

navn ved Daaben; men at Sognepræsten, for ikke at give

Barnet et Navn, som i Fremtiden kunde blive krænkende

for det, havde fundet Betænkeligheder ved at danne Bar¬

nets Binavn efter Moderens Fornavn, eller efter Navnet

paa dets Fødeby og derfor anseet det for meest passende,

at give Barnet Binavn efter Faderens Fornavn, og for¬

meent, at den udlagte Barnefader maa ansees derfor ind¬

til han fralægger sig Paterniteten ved Eed. Cancelliet

har svaret, at da han er udlagt til Barnefader, bør han

som saadan tilføres Kirkebogen, men Præsten er forpligtet

til paa hans Forlangende at tilføie, at han har erklæret

Sigtelsen for ubeføiet. Dersom Barnet er indført i Kirke¬

bogen med hans Familienavn, eller noget af hans For¬

navn dannet Tilnavn, bor dette forandres, og bor i saa

Henseende forholdes efter Canc.=Circ. 4 Oct. 1828 § 2.

I. 183.

Vedkommende Præster bør ikke nægte deres Samtykke

til, at et Barn af deres Sogn maa confirmeres i et an¬

det Sogn, naar Forældre eller Værger ønske det; dog at

ingen Præst maa til Confirmations=Forberedelse antage

noget Barn af et fremmed Sogn, som er forpligtet til

at søge offentlig Skole, med mindre det ved den Halvaars¬

Examen, som gaaer forud for Antagelsen, er paa den i

Skoleanordningerne, for Kiøbstæderne § 32 og for Landet

§ 25, befalede Maade, befundet at kunne udskrives af

Skolen; ligesom vedkommende Præst, saafremt han finder

det fornodent, er berettiget til at fordre, at ogsaa de

*) Ivfr. C. Tid. S. 704.

(2)

Canc. Skr. 23

Jul. 1842.

Resol. 25 Jun.

1842*).
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Børn, der ere fritagne for Skolegang, forinden skulle i

Skolecommissionens Overværelse underkastes en Prøve, om

de ere i Besiddelse af de befalede Kundskaber. Finder en

Præst sig beføiet til at nægte saadant Samtykke, og den

Paagieldende vedbliver sin Begiering, da bør Præsten

strax igjennem Provsten andrage Sagen for Biskoppen,

som, hvis han finder, at Samtykket uden tilstrækkelig

Grund er nægtet, kan meddele den fornødne Tilladelse,

men i modsat Fald indberettes Sagen til Cancelliets Af¬

giørelse. Naar et Barn confirmeres af vedkommende Præst,

bør denne strax efter Confirmationen, foruden at indføre

det i sin egen Kirkebog, giøre Anmeldelse derom til ved¬

kommende Præst, til fornoden Underretning og Indførelse

i Kirkebogen der paa Stedet.

ad I. 188 b.

Pl. 4 Apr. Foruden de Undtagelser fra Confirmationsanordnin¬
1843.) 81.

gerne, som Biskopperne ved Fr. 23 Mart. 1827 ere be¬

myndigede til at bevilge, er det endvidere for Fremtiden

dem overladt, at meddele Tilladelse til at antages til Con¬

firmation uden de i Almindelighed befalede Kundskaber,

naar det er oplyst, at et Barn, der er over den anord¬

nede Confirmationsalder, formedelst svage Evner eller af

andre, hverken det selv eller Forældrene tilregnelige, Aar¬

sager ikke har kunnet skaffe sig bemeldte Kundskaber, men det

dog er i Besiddelse af saadanne religieuse Følelser og Begre¬

ber, at det bør kunne stedes til at nyde den hellige Nadvere.

Siette Capitel.

Om Præsternes Embede med Ung¬

dommens Underviisning.

I. 225.

Canc. Skr. 10 En Sognepræst har forespurgt i Cancelliet, om han
Octb. 1844.

var berettiget til at afvise en Confirmand, som undslog

) C. T. 321.
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sig for i fornødent Fald at anskaffe og ved Confirmations¬

forberedelsen benytte det for Sognets Skoler vedtagne

Udtog af Bibelhistorien, og i modsat Fald, hvorledes der

bliver at raade Bod paa den i hans Sogn tiltagne Aor¬

den ved Confirmandunderviisningen, at Børnene have for¬

skiellige Lærebøger i Bibelhistorie, hvorhos han endvidere

med Hensyn til, at der ifølge Canc. Circ. 23 Mart. 1844*)

ogsaa i Fremtiden kunne vælges forskiellige Lærebøger i

Bibelhistorien for de forskiellige Sogne for Skoleunderviis¬

ningens Vedkommende, har forespurgt hvorvidt fremmede

tilflyttende Børn, som enten midlertidig eller stadig anta¬

ges til Underviisning i Sognets Skoler, under den ved

bemeldte Circulærskrivelse etablerede Tingenes Orden ere

pligtige at anskaffe og bruge den for den paagieldende

Skole vedtagne Bibelhistorie, samt hvorledes vedkommende

Forældre eller Huusbonde i fornødent Fald skulde tilholdes

at efterkomme hvad i denne Henseende anordnes. Can¬

celliet svarede, næst at bemærke, at Indholdet i de Lære¬

bøger i Bibelhistorien, der bruges i Almueskolerne og

altsaa og maae lægges til Grund ved Almuebørns Con¬

firmation, i det Væsentlige maa være det samme, at en

Præst ikke kan være beføiet til at afvise en Confirmand,

som i Skolen har. lært et andet Compendium i Bibel¬

historien end det, Præsten lægger til Grund ved Confir¬

mationsunderviisningen, da det ikke kan forlanges, ligesom

det heller ikke er nødvendigt, at et Almuesbarn ved Con¬

firmationsunderviisningen skulde kunne sætte sig ind i en

anden Lærebog end den, hvortil det under sin Skolegang

er vant, ligesaalidet som at det efter et mundtligt Fore¬

drag skulde kunne rigtigt opfatte en bibelsk Fortælling,

som det ikke tilforn har kiendt. Vel er det iøvrigt at

ønske, at Børnene i samtlige et Pastorats Skoler og saa¬

ledes ogsaa ved Confirmationsunderviisningen bruge den

samme Bibelhistorie, hvilket og forventes efterhaanden at

*) See. II. 286.

(2*)
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ville opnaaes ved Bestemmelserne i Canc. Circ. af 23 Mart.

1844, men Collegiet ansaae det dog ikke tilraadeligt at

paalægge Forældre, Værger eller Husbonder til Børn,

som for kortere eller længere Tid flytte til et Skoledistrict

fra et fremmed Sogn, at anskaffe den Bibelhistorie, som

er i Brug paa deres ny Opholdssted, da en saadan For¬

dring kun vilde vække Misfornøielse og Stridigheder og

da Præsten og Skolelæreren ogsaa uden dette ville ved

et fornuftigt og billigt Forhold kunne naae Maalet. Der¬

imod erklæredes det for en Selvfølge, at det ei kan over¬

lades Beboerne i Skoledistrictet at vælge hvilken Bibel¬

historie de maatte finde for godt, men at de i saa Hen¬

seende maae have at rette sig efter den for Skolen tagne

Bestemmelse.

Syvende Capitel.

Om Præsternes Embede med Huus¬

besøgelse.

I. 264.

SSom Sognereiser betragtes de Kjørseler, der afgives

til Præster i de i Fr. 13 Mart. 1761 § 8 ommeldte

Tilfælde.
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Om Præsternes Embede med

Ægtefolk.

I. 276.

I8 Anledning af en Forespørgsel, om et Fruentimmer,
der engang har nydt Understøttelse af Fattiqvæsenet, om

end denne senere er bleven refunderet, eller af vedkommende

Fattigcommission eftergivet, kan indlade sig i Ægteskab,

uden at Manden tilveiebringer Samtykke fra Fattigcom¬

missionen paa det Sted, hvor han er forsørgelsesberettiget,

har Cancelliet svaret, at kun, naar Understottelsen er

refunderet Fruentimmerets Forsørgelsescommune, kan Ægte¬

skab tilstedes, hvorimod det vilde stride imod Øiemedet med

Bestemmelsen i Fr. 30 Apr. 1824 § 3 Nr. 10, om den

blotte Eftergivelse fra bemeldte Communes Side i for¬

anførte Henseende skulde ansees tilstrækkelig.

Foranlediget ved et Andragende fra et Sognefor¬

standerskab om Bemyndigelse til at formene en i Sognet

værende fattig og svagelig Person at indgaae et af ham

tilsigtet Ægteskab for at han ikke derved skulde falde

Communen til Byrde eller til at paalægge ham i denne

Anledning at stille Sikkerhed svarede Cancelliet, at det

ikke kunde meddele en saadan Bemyndigelse, der er uden

Hiemmel i Lovgivningen.

I. 293.

Biskoppen over Siællands Stift har med sin Erklæ¬

ring til Cancelliet indsendt et Andragende, hvori Sogne¬

præsten til Garnisons Menighed i Kiøbenhavn, med Hen¬

syn til at de, som paa Grund af deres militaire Stilling

henhore under bemeldte Menighed, hidtil hverken have

giort Anmeldelse paa Stadens Kæmnercontoir, naar de

agtede at indgaae Ægteskab, eller erlagt de ellers befalede

Copulationspenge til Stadens Kasse, forespurgte om denne

Canc. Skr. 14

Jan. 1840.

Canc. Skr. 8
Jul. 1845.

Canc. Skr. 16

Jan. 1844.



Fr. 26 Mart.

1845*).

Niende Capitel.22

Fritagelse for. Fremtiden retlig kan tilstaaes dem; og

yttrede Biskoppen iøvrigt den Formening, at det opkastede

Sporgsmaal maatte besvares benægtende, da de Anord¬

ninger, der omhandle den nævnte Afgift, ikke indeholde

nogen Undtagelse til Gunst for de Militaire, hvorimod

Fr. 15 Oct. 1778 Cap. X endog udtrykkelig specificerer

de forskiellige Classer Militaire som afgiftspligtige med

forskielligt Beløb. Cancelliet har svaret, at da Bestem¬

melserne i Fr. 15 Oct. 1778 Cap. X, forsaavidt de

Militaire angaaer ikke vides at være hævede, skionnes

der ikke rettere, end at de Paagieldende fremdeles maae

ansees forpligtede til at erlægge Copulationspenge til Sta¬

dens Kasse, naar de indtræde i Ægteskab; og har Colle¬

giet derhos anmodet Biskoppen om at tilkiendegive Sogne¬

præsten ved Garnisons Menighed, at han for Fremtiden

ikke bør foretage nogen Vielse af Militaire, forinden disse

have tilveiebragt Attest fra Stadens Kæmnercontoir om,

at det Fornødne med Hensyn til Vielsepengene er berigtiget.

Niende Capitel.

Om Præsternes og deres Medhiel¬

peres Embede og Kirkens Myndig¬

hed imod de Ubodfærdige.

I. 341.

Kongen har fundet det nødvendigt for Kongeriget

Danmark, saaledes som det allerede ved Fr. 10 Mart.

1840 er skeet for Hertugdømmene Slesvig og Holsteen,

at foretage en Reform i de ældre Lovbestemmelser an¬

gaaende Søn= og Helligdagenes Helligholdelse. Med Hans

Høisalige Forfædre har Han anseet det for en hellig Pligt

at hævde den offentlige Gudstieneste, og kan saaledes ikke

tilstede, at der foretages noget, som kan forstyrre Andre i

*) Ivfr. Coll. Tid. S. 289.
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de dertil indviede Dages rette og christelige Anvendelse;

men Han har dog fundet, at Adskilligt af hvad der i hine

ældre Lovbestemmelser er foreskrevet, og deriblandt især

hvad der gaaer ud paa en Tvangsforpligtelse til at deel¬

tage i den offentlige Gudstieneste, behøver Forandring og

Lempning. Men idet Kongen vil have de Fordringer,

som i denne Henseende skulle giøres gieldende ved den

borgerlige Lovgivning, indskrænkede til det, der til christelig

Ordens Opretholdelse er aldeles fornødent, giør Han

Regning paa, at Hans Andersaatter, ved deres egen christe¬

lige Følelse og Erkiendelse, ville finde dem tilskyndede til

at bruge Søn= og Helligdagene i Overeensstemmelse med

deres velgiørende Øiemed, at give Menneskene den Hvile

fra deres Hverdagsarbeide, hvortil de trænge, og hendrage

Sindet til Gud og hans hellige Ord, og at de saaledes

flittigen og med christeligt Sind ville samles i Herrens

Huus. I Særdeleshed forventer Kongen, at Hnusfædre

og Huusmødre ville vise kiærlig Omsorg for, at ogsaa

deres Børn, Tyende og andre Underordnede tilbørlig be¬

nytte Søn= og Helligdagene, og at ligeledes Haus Em¬

bedsmænd og Andre, som deres Stilliuger give særdeles

Indflydelse paa deres Medborgere, troelig ville, navnlig

ved deres gode Exempel, medvirke til at de til den offent¬

lige Gudstieneste indviede Dage holdes i Ære og rettelig

anvendes. Efterat et, i Overeensstemmelse med disse

Grundsætninger affattet, Lovndkast har været begge For¬

samlinger af Provindsialstænderne for Danmark forelagt,

og Kongen derover har modtaget disses Betænkninger,

byder og befaler Han som følger: 1) Om Sondagene

samt alle andre Dage, der i Overeensstemmelse med de

gieldende Anordninger skulde holdes hellige, bor, under de

nærmere Bestemmelser, som nærværende Forordning inde¬

holder, i Særdeleshed paa den Tid der holdes Gudstieneste,

saavel alle ufornodne Arbeidssysler, som alle Forlystelser

ophøre fra Morgenen af og indtil Eftermiddagen Kl. 4.

2) Til de i § 1 nævnte Tider bør Enhver afholde sig fra
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saadanne Arbeidssysler, der vise sig udenfor Huset, eller

som dog ved den Larm, hvormed de foregaae, kunde for¬

styrre Andre i den Stemning, der efter Søn= og Hellig¬

dagenes Bestemmelse bor være den herskende paa disse

Tider. Men ligesom de Gierninger, der høre til det huus¬

lige Livs Sysler, eller som i særlige Tilfælde maatte ud¬

kræves til at redde og hielpe sig selv eller sin Næste, ere

undtagne fra hiint Forbud, saaledes bør det heller ikke i

Sæde= og Hosttiden være formeent at benytte de foran¬

førte Tider, naar Arbeidet, paa Grund af ugunstigt Veir¬

ligt ikke længere kan udsættes. Ligeledes skal det være

Fiskerne tilladt ogsaa paa de i § 1 nævnte Tider at ud¬

føre de til Fiskenes og Redskabernes Biergning og Behand¬

ling uopsættelig fornødne Handlinger, ligesom og Korn¬

moller til bemeldte Tider maae bruges. Saa skal det og

være Huusmænd Inderster og Dagleiere uformeent ät

benytte hine Tider til de Arbeider, Dyrkningen af deres

Jord og Hange fordrer, samt til at forsyne sig med

Brændsel, ligesom og den fremmede Hielp, som de i for¬

anforte Henseende behøve, maa ydes dem til samme Tider.

Ogsaa maa det paa disse være Søfarende, der befinde sig

i Nodhavn, tilladt at losse og lade samt reparere deres

Skibe, hvortil og den fornødne Hielp maa ydes dem;

fremdeles maa til saadan Tid Losning og Ladning tilstedes

af Dampskibe saavelsom af Skibe, der ere nødsagede til

at losse eller lade paa aaben Plads, hvor saadant kun

kan finde Sted ved godt Veir og gunstig Vind. Dog

skal, naar ikke særdeles Nodvendighed kræver det Modsatte,

selve den Tid, da Gudstienesten holdes paa Stedet, være

udenfor den, hvori de foranførte Handlinger maae fore¬

tages. 3) Om Søn= og Helligdagene skal det ordentlig¬

viis være forbudt i Kiøbstæderne fra Klokken 9 til Klokken

4 at foretage Kiørsler med Brygger= og Mollervogne eller

andre Arbeidskjorsler, med Hensyn til hvilke der saaledes i

det nævnte Tidsrum i Eet og Alt bliver at forholde i

Overeensstemmelse med de Regler, der indeholdes i § 2.
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Dog skal dette Forbud ikke være anvendeligt paa Vogne,

der blot kiøre igiennem Kiøbstaden. 4) Haandværkere,

Fabrikanter og alle Neringsdrivende maae ikke æske Ar¬

beide af deres Svende eller Arbeidere, hvorved disse for¬

hindres fra om Søn= og Helligdagene at besøge Guds¬

tienesten, og skal enhver Overeenskomst, som udtrykkelig

maatte indgaaes om Arbeide paa disse Dage, være uden

forbindende Kraft. Dog skal denne Bestemmelse ikke være

til Hinder for, at de Næringsbrugere, hvis Haandterings

Udovelse efter sin Natur ikke taaler Standsning eller Op¬

hold, saasom f. Ex. Vognmænd, Hyrekudske, Færgemænd,

Skippere, Møllere, Apothekere Giæstgivere og deslige, i

den for Gudstieneste bestemte Tid kunne afbenytte deres

Andergivnes Hielp, saavidt fornødent giøres. Ogsaa bør

Huusbonder og Alle, der have Myndighed over en Andens

Person, give deres Læredrenge, Tyende eller andre Under¬

ordnede Tid og Leilighed til flittig at kunne besøge Guds¬

tienesten, og tilholde disse, dertil at afbenytte den. 5) I

den Tid om Son= og Helligdage, hvori Enhver i Almin¬

delighed har at afholde sig fra i de i § 2 betegnede Ar¬

beider, maa ogsaa Kiøben og Sælgen saavel paa Gader

og andre offentlige Steder, som i de Handlendes og andre

Næringsbrugeres Boutiker ophere, og bemeldte Boutiker

holdes lukte, dog maae inden Klokken 9 Kiød, Brød, Melk

og andre saadanne Fornødenheder, som af mange Familier

daglig maae anskaffes, kunne falholdes saavel i vedkom¬

mende Næringsbrugeres Boder, som ved Omførsel i Hu¬

sene, forsaavidt denne ellers er tilladt. Fremdeles maae

Lægemidler til enhver Tid af Dagen frit udsælges hos

Apothekerne, ligesom og Undtagelse finder Sted med Hen¬

syn til Alt, hvad der ellers maatte være fornodent til

Syges Pleie, eller i særdeles Tilfælde maatte behøves til

øieblikkelig Hielp for Nogen, i Overeensstemmelse med den

i § 2 forkyndte Grundsætning. 6) Intet Torv eller Mar¬

ked maa finde Sted paa Søn= eller Helligdagene, ei heller

maae i Almindelighed Krammarkeder holdes om Løverdagen
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eller Mandagen, hvorimod det Marked, der i et Aar, efter

den for samme i Almindelighed bestemte Tid, vilde indfalde

paa nogen af fornævnte Dage, bliver at beramme til den

næstfølgende Tirsdag. Dog hvor et Marked er bevilget

at holdes flere Dage, kan det fortsættes en Løverdag indtil

Klokken 6 Eftermiddag, saavelsom en Mandag; men om

Søn= og Helligdagene bor det være aldeles afbrudt, og

dette derimod erstattes ved Tillæg af en Søgnedag.

7) Eiheller maae Giestgivere eller Andre, der holde Værts¬

huus paa Søn= og Helligdagene modtage siddende

Giester inden Klokken 4, endnu mindre forinden bemeldte

Tid tilstede noget Slags Drikkelag eller Spil hos sig, men

iøvrigt er der Intet til Hinder for, at hos Herbergerere

og Tracteurer og paa lignende Steder, hvor der beværtes

med Spiisning og Forfriskning, saadant og forinden kan

erholdes. 8) Maskerader, Dands, Skuespil, Concerter

(hvorved dog ikke. Kirkemusik er meent) Fugleskydning

eller anden offentlig Forlystelse, Kegle= og andet støiende

Spil, Giestebud i offentlige Huse maae ikke finde Sted

paa den i § 1 nævnte Tid. Ligeledes ere til samme Tid

alle støiende Øvelser og Foretagender, al Klapjagt og Iagt

i Selskaber forbudt. Enkeltes Jagt er kun utilladelig, saa¬

længe Gudstienesten varer. 9) Saa skal og al forstyrrende

Raaben og Støi paa Gaderne og i Husene være strengt

forbudt paa den i § 1 nævnte Tid, fornemmelig medens

Gudstienesten varer, og har Politiet at forhindre saadant,

i fornødent Fald ved de Skyldiges Anholdelse. Ligesaa

skal det paasees, at Børn i Særdeleshed under Gudstiene¬

sten afholde sig fra at støie paa Gaderne, og at der, me¬

dens denne varer, ingen Forsamlinger finde Sted paa Kirke¬

gaarden og udenfor Kirkedøren. 10) Om Søn= og Hel¬

ligdagene bør i Almindelighed, end ikke efter Adløbet af

den i § 1 nævnte Tid, holdes noget Thing eller foregaae

nogen Fogedforretning, Skiftesamling, Notarialforretning,

Auction eller nogen anden Retshandling. Herfra finder

imidlertid Undtagelse Sted i de Tilfælde, hvor en Rets¬
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handling eller anden offentlig Forretning ikke uden Afbræk

for vigtige Øiemed kan udsættes. Heller ikke maa nogen

Stævning eller Tilsigelse til Møde for nogen Ret eller

anden offentlig Autoritet foregaae om Søn= og Hellig¬

dagene, naar Sagen ikke er særdeles paatrængende, og det

derfor af den Ret eller anden Autoritet, hvorfra Indkal¬

delsen gaaer ud, udtrykkelig forlanges, i hvilket Tilfælde

Forkyndelsen dog ikke maa foregaae under Gudstieneste¬

tiden. 11) Communalmøder og andre offentlige Forsam¬

linger maae i Almindelighed heller ikke holdes uden paa

Søgnedagene, dog kunne Sogneforstanderskaberne afholde

extraordinaire Møder efter endt Gudstieneste om Son= og

Helligdagene, naar særegne Omstændigheder giøre det magt¬

paaliggende, og Intet derfor er til Hinder for Sognepræ¬

stens Vedkommende. Skulde det ellers i noget Tilfælde

være af særdeles Vigtighed for de Vedkommende, at en

eller anden offentlig Forsamling holdes om Søn= og Hel¬

ligdagene efter Klokken 4, og dette efter dens Beskaffenhed

ikke kan være til Hinder for dem, som derved skulde møde,

i at kunne besøge Guds Huus, eller kan give Anledning

til at befrygte Aordener, kan Politimesteren tilstede, at den

berammes til samme Tid. Udenfor de saaledes tilladte

Tilfælde maa ingen Kundgiørelse om et saadant, til en

Søn= eller Helligdag berammet, Møde finde Sted enten

giennem de offentlige Blade eller paa anden Maade.

12) Ei heller maae offentlige Forelæsninger eller Adstil¬

linger finde Sted, eller nogen Skole holdes om Søn= og

Helligdagene, saalænge Gudstienesten varer. 13) Maske¬

rader, Baller og saakaldte Legestuer maae ikke holdes Da¬

gen for en Søn= eller Helligdag, og naar de øvrige i § 8

omhandlede Forlystelser finde Sted Dagen for en Søn¬

eller Helligdag, maae samme ikke fortsættes længere, end

i det Høieste til Klokken 11 om Aftenen. I den stille

Age, saavelsom paa den store Bededag og Aftenerne fornd

fra Kl. 6 maa det aldeles ikke tilstedes. Ligeledes skulle

paa den store Bededag alle ufornodne Arbeidssysler hvile
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hele Dagen igiennem. -Saadanne Arbeidssysler, saavelsom

Forlystelser paa offentlige Steder, maae heller ikke finde

Sted paa den første Dag af de 3 store Høitider. 14) Over¬

trædelse af de Forbud, som indeholdes i nærværende An¬

ordning, straffes i Almindelighed med Bøder, første Gang

fra 64 Skilling til 20 Rbd., anden Gang fra 2 til 40

Rbd. og tredie Gang fra 10 til 80 Rbd. Gientages saa¬

dan Forseelse oftere, bliver den fastsatte Mulct at anvende

med forøget Strenghed. Foranførte Boder ere anvende¬

lige paa Alle, der paa en tilregnelig Maade tage Deel i

Forseelsen, hvad enten det skeer ved selv at overtræde For¬

budet, eller ved at foranledige Andre dertil; men ved Be¬

stemmelsen af Mulctens Storrelse tages der Hensyn til

den større eller mindre Grad af Enhvers Forseelse, saa¬

ledes at til Exempel den, der holder utilladelig Adskiænk¬

ning om Søn= og Helligdagene, i Almindelighed straffes

strengere, end Giesterne. Derhos bor saadanne Værter,

foruden den øvrige Mulct, stedse dømmes til at udrede

et Pengebelob, der kan ansees svarende til den ved Over¬

trædelsen erholdte Fordeel, ligesom de og, naar de tredie

Gang findes skyldige i fornævnte Forseelse endvidere bør

tabe deres Berettigelse til at udøve den Næringsvei, som

de saaledes have misbrugt. 15) Boderne tilfalde Politi¬

kassen og blive i Aformuenheds=Tilfælde at afsone efter

Fr. 16 Nov. 1836. 16) Er Forseelsen iøvrigt forbunden

med særdeles Trods eller aabenbar Ringeagt for christelig

Orden, kan enten høiere Boder, end S 14 fastsætter, an¬

vendes, eller efter Omstændighederne endog Fængsel paa

Vand og Brod, eller anden Fængselsstraf. 17) De Em¬

bedsmænd, som Kongen har betroet Polititilsynet, have

med Nidkiærhed og Skiønsomhed at vaage over Efterlevel¬

sen af de Forskrifter, som indeholdes i nærværende An¬

ordning, hvortil paa Landet Sogneforstanderskaberne bor

være dem behielpelige. Naar nogen har Tvivl om, hvor¬

vidt en Handling, som han ønsker at foretage sig, kan

bestaae med Anordningen eller ikke, kan han derom hen¬
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vende sig til Politiøvrigheden, og naar denne finder at

slig Handling efter Anordningens Grundsætninger ei bor

formenes ham, kan den dertil give sit Samtykke. Naar

Politiøvrigheden finder, at en Overtrædelse af Anordningen

hidrører fra tilgivelig Misforstaaelse, bor den indskrænke sig

til at advare den, der er i et saadant Tilfælde, samt, om

fornødent, at udstede en offentlig Kundgiørelse til Veiled¬

ning og Advarsel, hvorefter Undskyldning med Avidenhed

eller Misforstaaelse ikke længere kan antages. 18) Alle

Sager angaaende Overtrædelser af nærværende Anordning

behandles og paakiendes politiretsviis. 19) Præsterne bor

paa enhver passende Maade virke for, at denne Anordning

efterleves, og bør de ikke blot ved Erindringer og Forma¬

ninger søge at forebygge Overtrædelse af Anordningen,

men og i Særdeleshed lade sig det være magtpaaliggende

at fremkalde den Erkiendelse, hvorved villig og frugtbar

Benyttelse af den offentlige Gudstieneste befordres. Saa

bør de og stundom og idetmindste eengang om Aaret ud¬

førligen for deres Menighed udvikle Vigtigheden af flittig

og andægtig Kirkegang. Ogsaa bor Provsten og Biskop¬

pen ved deres Visitatser, som og ellers, soge at underrette

sig, om denne Anordning efterkommes. 20) De ovenan¬

førte Bestemmelser ere ikke anvendelige paa dem, der udøve

usømmelig eller voldsom Adfærd imod Kirkens Tienere,

eller paa anden forbryderisk Maade forstyrre den kirkelige

Hoitidelighed hvorimod der for disses Vedkommende vil

være at forholde i Overeensstemmelse med de hidtil giel¬

dende Loves Forskrifter og Grundsætninger. Derimod vil,

hvad der i Lovens 6 B. 3 Cap. og Fr. 12 Mart. 1735

er fastsat angaaende Helligholdelse af Søn= og Helligdagene,

og Straffen for Overtrædelse af de i saa Henseende givne

Forskrifter, være ophævet.
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Tiende Capitel.

Om Præsters Embede med Liig.

I. 362.

Foranlediget af et til Cancelliet indkommet Andra¬

gende, hvori et Sogneforstanderskab havde anholdt om, at

samtlige Liigsynsmænd i Sognedistrictet maatte afskediges,

imod at deres Function uden Betaling udfortes af For¬

standerskabets Medlemmer, har Cancelliet svaret, at det

maa have sit Forblivende ved Bestemmelserne i Pl. af

13 Jan. 1832, idet der ei som stadig Norm for Frem¬

tiden kan paalægges Sogneforstanderskaberne nogen Forplig¬

telse i den omhandlede Henseende, men at der forøvrigt In¬
tet kan være til Hinder for, at ogsaa Medlemmer af

Sogneforstanderskabet af Amtet udnævnes til Liigsynsmænd.

Paa Forespørgsel, om Mænd i et Sogn, der gratis

ville paatage sig Liigsyn, kunne ventes beskikkede, naar de¬

res Brugbarhed godtgiøres og de hidtil beskikkede Liigsyns¬

mænd ville have Betaling' har Cancelliet svaret at de

i Overeensstemmelse med Pl. 13 Jan. 1832 § 2 udnævnte

Liigsynsmænd, saalænge de vedbørligen udføre de dem paa¬

lagte Pligter og ønske at vedblive Bestillingen, ikke kunne

entlediges, fordi de ikke ville renoncere paa den dem efter

bemeldte Pl. tilkommende Betaling.

Ellevte Capitel.

Om Præsters Liv og Levnet, For¬

seelser og Bøder.

I. 387.

Cancelliet har bragt i Erfaring, at det ofte er Til¬

fældet, at de Præsteattester som paa Sessionerne frem¬

lægges, navnlig de saakaldte schematiske Præsteattester, som

skulle produceres, naar Gaardmænd eller gaardbrugende
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Enker ville have deres Sønner fritagne for Udskrivning

for at ansætte dem til Hielp ved Gaardens Drift, ikke ere

skrevne paa behørigt stemplet Papir og at der hersker

Uvished om, hvilke af fornævnte Attester der bør skrives

paa stemplet Papir, navnlig om dette er Tilfældet med de

saakaldte Dugs= og Disks=Attester, Attester for Hørdyr¬

kere, for Landhuusholdningsselskabets Elever for dimitte¬

rede Seminarister, for Sognesmede og Sognehiulmænd

m. v., ligesom det ansees tvivlsomt, hvorvidt det af Ses¬

sionerne bør paasees, om de Attester, der vedlægges An¬

søgninger, ere skrevne paa behørigt stemplet Papir, og

hvorledes der skal forholdes med Hensyn til de for Ses¬

sionen fremkomne Attester, der ikke ere skrevne paa saadant

Papir. Foranlediget heraf melder Cancelliet, at det

nøie bør iagttages, at behørigt stemplet Papir bru¬

ges til slige Attester, hvor saadant efter Lovgivningen er

nødvendigt, hvilket er Tilfældet med de i Fr. 3 Dec. 1828

§ 5 Litr. h omhandlede Attester, der gives som Udskrifter

eller Extracter af Kirkebogerne, saasom Attester om Vielse,

Barnedaab, Begravelse og de ovennævnte saakaldte schema¬

tiske Præsteattester, —hvorimod stemplet Papir ikke er

fornødent til Confirmationsattester, med mindre de ere clau¬

sulerede saaledes, at de kunne gielde for Skudsmaal (see

bemeldte Fr. § 42, 1, 18,) ei heller til saadanne Attester,

hvorved Nogen blot vil bevise, at han endnu fremdeles

er i en Stilling, der virker Begunstigelse med Hensyn til

Udskrivningen, af hvilke Attester endeel ere nævnte ovenfor.

Hvor stemplet Papir ifølge det Foranforte er fornodent

vil det være uden Forskiel, om Attesterne blot forevises

paa Sessionen eller de afleveres for at benyttes ved de

af Sessionen afsigende Kiendelser eller for at indsendes til

Generalrevisionen, eller og om de vedlægges Ansogninger,

der skulle indsendes til Cancelliet. Iøvrigt bor saadanne,

ikke paa behørigt stemplet Papir skrevne Attester der for

Fremtiden maatte produceres, indsendes til det Kgl. Rente¬

kammer, hvorefter Stempling eller Omstempling af Samme
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vil blive foranstaltet imod Mulct ifølge Fr. I Dec. 1828

§ 44, dog saaledes, at den i nysnævnte §s Nr. 2 om¬

meldte Moderation kommer Vedkommende tilgode, forsaa¬

vidt Attesterne maatte være fremlagte eller foreviste ved

Sessionerne inden 3 Uger efter deres Adstedelse.

I. 308.

Med Hensyn til Affattelsen af de ved Cancelliets

Circulair=Skrivelse af 8 Dec. 1835 anordnede Herreds¬

Tabeller over Ægtevielser, Fødte og Døde har en Provst

i et til Collegiet indkommet Andragende yttret den For¬

mening, at de specielle Tabeller for trende Sogne, som vel

ere Annexer til Sogne, der henhøre til de under hans

Provsti hørende Herreder, men derimod selv henhøre un¬

der Herreder, der ere henlagte til andre Provstier, ligesom

de ere beliggende i et andet Amt, for Fremtiden rettest

burde optages paa de af Provsterne for disse sidste Herre¬

der forfattende Herredstabeller istedetfor at de hidindtil ere

blevne opførte paa Herredstabellerne for de til hans Provsti

hørende Herreder. Cancelliet erklærer sig enig med Com¬

missionen for det statistiske Tabelværk, som har yttret, at

den ikke kan Andet end give Provstens Formening Med¬

hold; thi i Cancelliets ommeldte Circulair=Skrivelse af 8

Dec. 1835 hvorved et nyt Schema meddeeltes til de

ovennævnte Tabeller, hedder det i Nr. 3, at, hvor eet

Herred hører under forskiellige Provstier, maatte hver Provst

for sig forfatte Tabellerne over den under ham hørende

Deel af Herredet, og i Overeensstemmelse hermed indehol¬

der Schemaet til de specielle Tabeller fra Sognepræsterne

den Regel, at disse Tabeller kunne, hvor 2 eller flere Sogne

høre under eet Pastorat, udarbeides for disse samlede, men

kun forsaavidt de ligge i det samme Herred. Heraf føl¬

ger da, at hver af Provsternes Herreds=Tabeller ikkun

egentligen maatte omfatte de Sogne der hore til Herre¬

det. Imidlertid har Commissionen ved de heromhandlede

Tabeller hidtil ikke insisteret paa, at Hovedsogne og An¬
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nexer, som ligge i forskiellige Herreder, hver for sig op¬

føres, naar de dog høre til eet og samme Amt, eftersom

der sieldnere kan blive Spørgsmaal om en herredsviis Sam¬

menligning af det Forhold, hvori Antallet af Ægtevielser,

Fødte og Døde staaer til hele Folkemængden.Derimod

vil en saadan Sammenligning lettere kunne ønskes for hvert

Amt, og Commissionen kunde derfor ikke Andet, end være

enig med Provsten i, at han herefter optager paa sin Ta¬

bel de ommeldte, i de til hans Provstie hørende Herreder,

beliggende Hovedsogne, men at derimod disses i et andet

Amt beliggende Annexer bør optages i Provstetabellerne

for de Herreder, hvortil de høre. Denne Commissionens

Formening har Cancelliet tiltraadt.

414.I.

C.=Skr. 26Paa Forespørgsel fra en Sognepræst, om der paa¬
Nov. 1842.

hviler de Svende, der have Vandrebog, nogen Forpligtelse

til desuden at have Skudsmaalsbog, og om der altsaa,

hvis hiint Spørgsmaal besvares benægtende, er noget til

Hinder for, at en Haandværkssvend kan blive antagen til

Skriftemaal og Altergang, uanseet, at han, som Følge af

at han intet Skudsmaal har, ingen Oplysning medbringer

om sit Forhold som Medlem af den Menighed, hvortil

han sidst hørte. Collegiet har svaret, at Haandværkssvende

ordentligviis ikke kunne ansees forpligtede til at have

Skudsmaalsbog, og med Hensyn til Altergang vil der saa¬

ledes ikke kunne fordres andet og mere af disse, end af

enhver anden, der ikke har Skudsmaal.

433.I.

17Ligesom Cancelliet i Circ. 25 Nov. 1837*) har hen=Canc.=Circ.
Matt. 1840 til

ledet Opmærksomheden paa Hensigtsmæssigheden af, at densamtl. Stiftsøv¬
righ. med Undta¬

de geistlige Embeder paahvilende Bankhæftelse, forsaavidtgelseaf Aarhuus,
Island, samt

den er Gienstand for Indfrielse, bliver indfriet enten vedAls og Ærø.

Hielp af de Embederne selv tilhørende Capitaler eller i

*) Sec Coll.=Tid. f. 1837 S. 1021.

(3)
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alt Fald ved Laan af Stiftets offentlige Midler, saaledes

bemærkes fremdeles, at man maa ansee det for rettest,

at Indfrielsen, hvad de Præstekald angaaer, der selv eie

Capitaler, hvorved Hæftelsens ½ enten ganske eller tildeels

kan indløses, snarest muligt iværksættes; men da det vilde

være ubilligt, at vedkommende Debitorer til dette Øiemed

skulde opsiges deres Capitaler, vilde det være ønskeligt, om

Sagen kunde ordnes paa den Maade, at de Adlaan, som

maatte kunne giøres af Stiftets offentlige Midler, anven¬

des til Indfrielse af fornævnte Præstekalds Bankhæftelser,

imod at der igien gives de vedkommende Stiftelser af

hvis Midler Adlaanene skee, Transport paa de Kaldene til¬

hørende Panteobligationer forsaavidt disse maatte afgive

anordningsmæssig Sikkerhed for de skete Udlaan. I Hen¬

seende til Actieretten maa skielues mellem saadanne

Kald, der ved deres Mieler kunne indfrie den hele Sictte¬

deel Bankhæftelse og dem, som alene kunne indfrie en

Deel deraf. Hvad de forste angaaer, da bør Actiebrev,

forsaavidt den indfriede Hæftelse beløber eet eller flere

Hundrede Rbd., naturligviis tages for saadant Beleb.

Hvad derimod den Sum betræffer hvormed Hæftelsen

maatte være under fulde 100 Rbd., da bør det Mang¬

lende, forsaavidt Kaldet dertil eier Midler, sup¬

pleres, saafremt Renten af den Capital, som saaledes an¬

vendes til Hæftelsens Supplering til fulde 100 Rbd.,

maatte kunne dækkes ved den ved Hæftelsens Indfrielse

besparede Rente af 2½ pCt. af dens hele Beløb, efterdi

Beneficiarius i saa Fald intet taber. Skulde derimod

hiint Rentebeløb ei ganske kunne dækkes paa foranforte

Maade, vil den nærværende Benesiciarii Samtykke være

fornodent, hvorved det dog ei er at vente, at en ubetyde¬

lig Formindskelse i Kaldets nærværende Indtægter vil for¬

anledige Beneficiarius til at modsætte sig en Anvendelse af

Embedets Midler, hvorved dette sikkres en storre Indtægt

i Fremtiden.Skulde Kaldet derimød ikke eie

Midler til at, supplere den indfriede Hæftelse
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til 100 Rbd., bør den ved Bankens Octroi hiemlede

Sammenlægningsret udøves for slige Kald, men man an¬

seer det dog for rettest, at Adovelsen heraf opsættes indtil

videre da det muligen inden Adløbet af den til Supple¬

ringen ved Pl. 6 Aug. 1839 bestemte Tidsfrist kunde vise

sig, at Kaldet kunde komme i Besiddelse af den til Sup¬

pleringen fornødne Sum og saaledes erhverve et større

Actiebeløb. Hvad dernæst de Kald angaaer, som ikke selv

eie de fornødne Capitaler til Indfrielse af den fulde 1

af Bankhæftelsen, da ville disse alene kunne erholde Actier,

forsaavidt den indfriede Deel af Hæftelsen indbefatter fulde

100 Rbd. med Paategning paa den af Banken udstedte

Qvittering for det skete Afdrag, i Overeensstemmelse med

Regl. 27 Jul. 1818 § 8 Litr. e. Cancelliet er villigt

til, naar de fornødne Capitaler indsendes i Forbindelse

med Vedkommendes Obligationer, behørigen tinglæste, hvor

saadanne blive at udstede, saavelsom med de øvrige i Circ.

25 Nov. 1837 ommeldte Oplysninger, at foranstalte det

Fornodne til Hæftelsernes Indfrielse og Actiebrevenes Ad¬

stedelse, forsaavidt disse strax kunne blive at tage.

I Anledning af, at en Præst havde indfriet den paa

hans Embede hvilende Siettedeel Bankhæftelse, og paa

Foresporgsel, om en Beneficiarius, i det Tilfælde, at han

af egne Midler iværksætter Suppleringen til fulde Hun¬

dreder, kan være sikkret for, at hans Adlæg igien bliver

ham godtgiort af Eftermanden, har Cancelliet svaret, at

man ikke skiønner, at det i slige Tilfælde, hvor en Bene¬

ficiarius af egne Midler har suppleret det, som den ind¬

friede Bankhæftelse mangler i fulde Hundreder, ligefrem

kan giøres Eftermanden i Embedet til Pligt at erstatte

den saaledes udgivne Sum, hvorimod hiin for den af ham

til Fordeel for Kaldet udlagte Sum alene kan ansees be¬

rettiget til at nyde Godtgiørelse af det Adbytte, som den

derved for Embedet erhvervede Bankactie i sin Tid kan

give. Har han altsaa i sin egen Embedstid af den saa¬

ledes for Kaldet erhvervede Actie oppebaaret Adbytte til

(3*)

C.=Skr. 28
Apr. 1840.
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et saa stort Beløb, som han har udlagt, kan han intet

Krav paa Eftermanden have; men hvad der ikke paa den

Maade er dækket ved hans Afgang fra Kaldet, bør Efter¬

manden erstatte ved at aftræde ham Adbyttet af den er¬

hvervede Actie, hvorhos det er en Selvfølge, at, hvis

Eftermanden paa een Gang vil betale det Hele eller den

tilbagestaaende Deel af Adlægget, han da indtræder i For¬

mandens Rettigheder.

Cancelliet er af Directionen for Nationalbanken ble¬

ven underrettet om, at Udbytte ikke gives af indfriede

Hæftelser med mindre der for samme tages Actiebreve.

Da nu disse ifølge de gieldende Bestemmelser kun kunne

erholdes for fulde Hundreder, maa Cancelliet med Hensyn

til de Præstekald, der kun have indfriet deres Bankhæftelser

for en saadan Deel, der ei udgior et heelt Hundrede, an¬

see det ønskeligt, at disse Kald kunne forhielpes til et saa¬

dant Laan af Stiftets offentlige Midler, hvorved endnu

et saa stort Beløb af Bankhæftelsen kunde indfries, at den

indfriede Deel i det Hele kom til at udgiøre 100 Rbd.

Derhos bemærkes, at Nationalbanken har erklæret, at der¬

Intet er til Hinder for, at ect Actiebrev kan blive ud¬

stædt for flere Præstekalds indfriede Hæftelser idet man

altid af den Paategning, som findes paa Foden af Actie¬

brevet, vil kunne erfare for hvor stort Beløb ethvert Em¬

bede især interesserer i samme.

I Anledning af at der har været ulige Meninger,

hvorvidt Assurancen for en Bygning, der nedrives, kan

gaae over paa en ny Bygning, der i sammes Sted op¬

føres, uden at der om denne Forandring er giort Anmel¬

delse paa Landet til Branddirecteuren og i Kiøbstaden til

Øvrigheden, har Cancelliet tilkiendegivet Vedkommende,

at det følger af Bestemmelserne af Brandforsikkrings Anordn.

29 Febr. 1792 for Kiøbstæderne § 5, for Landet § 6,

at det for at den nye Bygning, der opfores i en nedreven

Bygnings Sted, skal kunne ansers forsikkret, er fornodent,

at Taxation derover paa anordnet Maade foretages. Det
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saaledes Anførte gielder end mere naar en Bygning flyt¬

tes til et andet Sted, saa at der, hvis den efter Flyt¬

ningen ikke er omtaxeret, ikke kan giøres Paastand paa

Erstatning i Tilfælde af at den opbrænder.

For Veiarbeide in natura er fritaget e) alt Hartkorn

paa Præstegaardsjorder; †) alt Hartkorn paa Geistlighedens

Annex= og Mensal=Gods, dog, hvad de i Frdn. omhand¬

lede nye Hovedlandeveie angaaer, kun forsaavidt Arbeide

in natura maatte udkræves til disses første Anlæg; dog

tilkommer denne Fritagelse ikke det under f. ommeldte

Hartkorn hvad de i Frdn. § 21 omhandlede mindre Lande¬

veie angaaer, undtagen med Hensyn til disse Veies første

Anlæg eller Grundforbedring (§ 23).

Tolvte Capitel.

Om Præsters Boliger og Indkomster.

I. 484.

De Synsmænd, som efter Lovgivningen af Provsten

skulle benyttes ved de aarlige Synsforretninger over Kir¬

ker og Præstegaarde, skulle paa een Gang udmeldes til at

foretage alle de i Aarets Løb forefaldende Synsforretnin¬

ger i Anledning af Laan til Præstegaardes Ombygning

eller Istandsættelse eller af afbrændte Præstegaardes Op¬

førelse ved Hielp af Assurancesummen og Brandhielp af

Kirkerne af fornævnte Slags, saa bor de og strax ved

deres aarlige Udmeldelse tages i Eed, saa at enhver af

dem i den ommeldte Egenskab foretagende Forretning

kan afholdes i Henhold til den af dem aflagte Eed og

en særskilt Afhiemling af Forretningen bortfalde. Saa

skal og foranstaltes, at, naar i enkelte Tilfælde andre

Synsmænd skulle benyttes istedetfor Provstens sædvanlige

Fr. 29 Sept.
1841 § 10

Litr. e.

C.. Circ. 17

Nov. 1840.
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Synsmænd, disse da udmeldes paa een Gang til at af¬

holde alle de Synsforretninger, som i Anledning af det

forestaaende Bygningsarbeide ved en Præstegaard maatte

være at foretage. Endeligen skal der drages Omsorg for,

at ingen Adbetaling af Branderstatning for afbrændte

Præstegaardsbygninger skeer til Vedkommende, uden efter

Stiftsøvrighedens derom giorte Begiering.

Naar. for Fremtiden Laan af offentlige Stiftelsers

Midler ansøges til Ombygning af Præstegaarde, vil Føl¬

gende blive at iagttage: 1. Den Præst, som anholder

om Laan af offentlige Stiftelsers Midler til sin Præste¬

gaards Ombygning eller efter Omstændighederne dens Re¬

paration, bor ledsage sin Ansogning med en Adskrift af

det sidstafholdte Syn over hans Præstegaard, der maa

indeholde en saa nøiagtig Forklaring over sammes Brøst¬

fældighed, at Vedkommende derved kunne sættes istand til

at bedømme Nødvendigheden af den paatænkte Ombygning

eller Reparation, eller, dersom et særdeles Uheld (f. Ex.

en Længdes Omstyrtning ved Storm) giør det nødvendigt

at foretage Ombygning, forinden det sædvanlige aarlige

Syn afholdes, lade afholde et særskilt Syn og af For¬

retningen indsende Afskrift. Tillige bor med Ansøgningen

følge Adskrifter af de foregaaende 5 Aars Provstesyn til

Oplysning øm, hvorvidt Manglerne maatte hidrøre fra

Supplicantens egen Embedstid og af Mangel paa den be¬

hørige aarlige Reparation, eller de maatte hidrøre fra For¬

mandens Tid; i hvilket sidste Tilfælde det da stedse tillige

bor oplyses om noget, og da hvilket, Afslag der paa

Grund af saadanne Mangler maatte være givet i Præste¬

gaardens Indløsningssum. 2. Med Ansogningen bør tillige

indsendes Overslag over Omkostningerne ved Arbeidets

Udførelse og en Tegning, der oplyser saavel Bygningernes

nærværende Situation og Indretning, som de Forandrin¬

ger, der tilsigtes; hvilke Oplysninger maae være saaledes

affattede at de bestemt og nøiagtig oplyse, baade hvad

der attraaes bygget og hvorledes, samt med hvilke Mate¬
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rialier Bygningerne paatænkes opførte, begge Dele in

duplo saaledes, at det ene Exemplar, efterat Laanet er

tilstaaet, kan forblive hos Stiftsøvrigheden, som har at

bestemme, naar Laanet eller en Deel af samme kan ud¬

betales, og det andet Exemplar tilstilles Provsten til Vei¬

ledning ved det eller de Syn, der afholdes over Arbeidet.

3. Bemeldte Overslag og Tegning blive derefter at gien¬

nemgaae af vedkommende Provst tilligemed tvende Syus¬

mænd, der antages i Almindelighed at kunne være de af

Provsten sædvanlig benyttede Synsmænd, og bliver denne

Forretning saavidt muligt at afholde paa en saadan Tid,

da der ikke er Sæd eller Foder i Huset som forhindrer

at skionne sammes Beskaffenhed. Det er en Selvfølge, at

til denne Forretning ikke maa benyttes nogen Haandvær¬

ker, der har taget Decl i at forfatte Overslaget, eller som

nogen Deel af Arbeidets Adforelse skal overdrages; og

saafremt derfor Præsten hertil vil benytte de sædvanlige

Synsmænd, eller nogle af disse vil lade sig Arbeidets Ud¬

førelse tilslaae ved Licitation (for det Tilfælde at det maatte

bestemmes, at samme maa finde Sted), bør saadanne til¬

kiendegives Provsten, og bliver den ommeldte Skionsfor¬

retning da at afholde af andre særskilt dertil af Retten

udmeldte Mænd. 4. Naar Overslaget og Tegningen ifølge

det Foranførte er giennemgaaet af Provsten med. tvende

Synsmænd, har Provsten at indsende en Udskrift af denne

Forretning tilligemed Præstens Ansogning om Laan, led¬

saget af sin egen Erklæring, til Stiftsøvrigheden, der igien

har at indsende samme til Cancelliet med sin Betænkning,

og desuden yttre sig over hvorvidt Arbeidet burde ud¬

fores ved Licitation eller overlades enten Præsten selv eller

efter Omstændighederne en anden paalidelig Mand, saa¬

velsom over Beskaffenheden af den Control, der maatte

blive at føre med Arbeidets Udførelse, og Tiden for Laa¬

nets Tilbagebetaling, hvorved maatte være at tage Hen¬

syn til Arbeidets Omfang, Embedets Indtægter og de

øvrige særdeles Omstændigheder. Saa maa det og, hver
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gang Laan ansøges af Stiftsøvrigheden opgives, om og

naar de fornødne Penge kunne ventes at blive disponible

af Stiftets offentlige Midler, for at Terminen, da Til¬

bagebetalingen skal begynde, derefter kan bestemmes. 5. For¬

saavidt det maatte overlades til vedkommende Beneficiarius

selv at besørge Arbeidet, antager Cancelliet, at der under

Arbeidets Adførelse og navnlig naar en betydelig Deel

Materialier vare anskaffede, maatte af vedkommende Provst

med tiltagne Synsmænd anstilles Undersøgelse om Mate¬

rialiernes og Arbeidets Forsvarlighed, men at det efter de

særegne Forhold nærmere maatte bestemmes, om dette

skulde skee blot een Gang eller oftere; og maatte det for¬

øvrigt overlades til Stiftsøvrigheden at bestemme, hvor

ofte og paa hvad Maade den under Arbeidets Udførelse

endvidere vilde forvisse sig om Materialiernes og Arbei¬

dets Forsvarlighed og sammes Bekostning, ligesom det maa

staae til den, successive at betale de fornødne Summer,

naar det enten for Samme var beviist, at de virkelig vare

medgaaede, eller der anstilledes antagelig Sikkerhed for

deres Anvendelse. Naar Arbeidet aldeles er udført, maa

der stedse afholdes et lovformeligt Syn, der baade skal

gaae ud paa Planens hensigtsmæssige og forsvarlige Ud¬

førelse i Overeensstemmelse med Overslag og Tegning, og

paa de virkelig medgaaede Omkostningers Størrelse, hvil¬

ken Synsforretning af Provsten bliver at indsende til

Stiftsøvrigheden, til hvem det da overlades at approbere

det af Præsten Foranstaltede. Tillige vil Præsten have at

aflægge et behørigen documenteret Regnskab over Laanets

Anvendelse, hvilket derefter tilstilles Provsten, og af denne

med hans Bemærkninger, og, hvis dertil maatte være

Anledning, med Præstens Besvarelser, oversendes til Stifts¬

øvrigheden for at denne derefter kan tage Bestemmelse an¬

gaaende Udbetalingen af den resterende Deel af det bevil¬

gede Laan. Dette Regnskab maa da siden tilligemed Syns¬

forretningen og de øvrige Sagen vedkommende Documenter

vedlægges det Regnskab, Stiftsovrigheden har at indsende
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til Cancelliet over Stiftets offentlige Midler. Forsaavidt

man derimod maatte vælge den Fremgangsmaade at lade

Arbeidet udføre efter afholdt Licitation, overlades det til

Stiftsøvrigheden at bestemme Vilkaarene, saaledes som for

andet offentlig Arbeide er sædvanligt, og de skete Licita¬

tionsbud overlades til Stiftsøvrighedens Approbation.

6. Forøvrigt anseer Cancelliet det rettest, at det bestem¬

mes som almindelig Regel ved Opførelsen af nye Vaa¬

ningshuse ved Præstegaardene, at disse opføres af Grund¬

muur med heelbrændte Steen og paa et forsvarligt Fun¬

dament, hvortil Cancelliet ved Kgl. Resol. 14 Apr. d.

A. er bemyndiget at bevilge Laan, at hvile som Gield

paa Embedet i 28 Aar, saaledes at samme forrentes og

afdrages med i Alt 6 pCt. aarlig. Ligeledes antager

Cancelliet, at det bor foreskrives som almindelig Regel ved

Opførelsen af nye Adhuse, at alt det udvendige Tømmer

bør være af Eeg i Egefod. Saafremt der derfor i noget

enkelt Tilfælde skulde findes Anledning til at giøre Und¬

tagelse herfra, maatte derom giøres speciel Indstilling.

Samtlige foranførte Regler bør og følges naar en Præste¬

gaard opføres efter Ildebrand for Assurancesummen og

den Brandhielp, som muligen maatte tilstaaes af Kir¬

kerne i Stiftet; og bør derfor ingen Anviisning af Amt¬

manden meddeles til Branderstatningens Adbetaling, uden

efter Stiftsøvrighedens Begiering, hvorom Cancelliet har

tilskrevet vedkommende Amtmænd. 8. Naar der til de

Forretninger, som ifølge det Foranførte blive at afholde

af vedkommende Provst med tvende Synsmænd til Be¬

dømmelsen af det ansøgte Laans Nødvendighed det for¬

fattede Overslags og Tegningens Rigtighed og Hensigts¬

mæssighed de anskaffede Bygningsmaterialiers Godhed og

det udførte Bygningsarbeides Forsvarlighed, benyttes de

sædvanlige Synsmænd, som af Provsten bruges ved de

aarlige Syn over Kirker og Præstegaarde, og som derfor

rettest paa een Gang udmeldes til at foretage alle i Aa¬

rets Løb forefaldende Synsforretninger, bortfalder natur¬
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ligviis Spærgsmaalet om særligt Gebyhr for disses Ad¬

meldelse; og saafremt en saadan Forretning falder sam¬

men med det sædvanlige aarlige Provstesyn bliver heller

ikke noget videre Gebyhr derfor at erlægge til Mæn¬

dene; i modsat Fald bliver for hver enkelt Forretning at

erlægge den ved Sport. Regl. 22 Mart. 1814 § 148

foreskrevne Betaling. Saafremt det derimod skulde blive

nodvendigt at benytte andre end de sædvanlige Syns¬

mænd, blive saadanne at udmelde af Retten, og bliver

derfor at erlægge det sædvanlige Gebyhr, men da der i

Almindelighed vil blive 3, og ved omfattende Bygnings¬

arbeider maaskee flere, Synsforretninger at afholde, an¬

seer Cancelliet det rettest, at Mændene udnævnes paa ern

Gang til at afholde alle de Synsforretninger, som i An¬

ledning af det forestaaende Bygningsarbeide maatte være

at foretage, og at saaledes kun Betaling for een Admel¬

delse bor finde Sted, med mindre andre Mænd maatte

behøves til en eller anden af de afholdende Forretninger.

Betalingen for Admeldelsen og for Mændenes Forretning

bliver at afholde af vedkommende Præst der ansøger om

Laan, ligesom han og har at give Provsten og Syns¬

mændene fri Befordring frem og tilbage, forsaavidt ikke

Synet falder sammen med det aarlige Kirkesyn. I Til¬

fælde af, at Licitation afholdes, bliver derfor til vedkom¬

mende Retsbetient kun at erlægge halvt Gebyhr efter Pl.

10 Jun. 1796 og C.=Skr. 3 Mai 1834. Saafremt

enten Præsten eller Provsten skulde ansee et Oversyn for¬

nodent, bliver dermed at forholde paa den i Rescr. 21

Mai 1817 § 1 foreskrevne Maade, dog at Provsten derom

har at giore Indberetning til Stiftsøvrigheden istedetfor

til Cancelliet. Slutteligen bemærkes, at, da de sædvanlige

Synsmænd ifølge det Foranførte antages i Almindelighed

at ville blive benyttede, og de af dem afholdte Forret¬

ningers Afhiemling saaledes vil blive baade byrdefuld og

bekostelig, ansees det rettest, at disse Synsmænd for

Fremtiden, strax ved deres aarlige Admeldelse blive tagne
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i Eed, og at enhver af dem i den ommeldte Egenskab

foretagende Forretning bliver at afholde i Henhold til den

af dem aflagte Eed.

I. 485.

Kongen har bifaldet, at den i Reser. 21 Mai 1817

§ 5 omhandlede Mulct ikke ubetinget skal anvendes i ethvert

Tilfælde, hvor der ved Syn over en Præstegaard findes

uafhiulpne Mangler fra forrige Aars Syn, men at Paa¬

læg af Mulct maa beroe paa, hvorvidt nogen væsentlig

Forsømmelse fra Præstens Side maa ansees udviist,

og at bemeldte Mulct, hvis Minimum herefter nedsættes

til 5 Rbd., istedet for at tilfalde vedkommende Pastorats

Fattiqvæsen, maa tillægges fattige Præste=Enker i Stiftet,

efter Biskoppens Bestemmelse, hvorfor Provsten, efterat

Mulcten er indkommet, har at tilstille Biskoppen samme.

I. 492.

Ny Fundats for Siellands Stifts geistlige Brand¬

societet af 3 Jan. 1845 findes i Ny Coll. Tid. S. 154ff.

I. 510.*3

Folgende i Anordn. 17 Jul. 1782 om Indtægter til

Præster og Kirker, disses Vedligeholdelse og Regnskab

bestemte Betalinger blive i Fremtiden istedet for at de

hidtil have været udredede med det der anførte Penge¬

beløb, at erlægge med Naturalier, ansatte efter det Priis¬

forhold, hvorfra Anordningen er gaaet ud, saaledes:

For Sang og Jordspaakastelse efter Anordningens

9 §, 6 Alen. For Brudevielse efter Anordningens

10 § (med Hensyn til den der anordnede Classification)

af 1 Classe 7 Alen, af 2 Classe 54 Alen, af 3 Classe

34 Alen og af &a Classe 21 Alen. For Barnedaab

af 1 Classe 54 Alen, af 2 Classe 31 Alen og af 3

*) Jvfr. C. T. S. 771 ff.
Ivfr. III. 287.

**) Ivfr. C. T. 175.

Rescr. 4 Oct.

1843 til samtl.

*Viskopper.

Fr. 8 Mart.
18432—) (for
Island).



Resol. 19 Jan.
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Classe 24 Alen. For Børns Forberedelse til Con¬

firmation det Samme som for Barnedaab i Forhold

til den Classe, hvortil Forældrene høre, og for Barsel¬

koners Indledelse det Halve. Til Præsten, efter

Anordningens 16 §, for Revision af et Kirkeregn¬

skab 3½ Alen, og til Provsten efter samme § i Anord¬

ningen for Kirkevisitatser, af hver Hovedkirke 20

Alen, af hver Annexkirke 10 Alen. — Paa samme Maade

som ovenfor er bestemt i Henseende til Geistlighedens Be¬

taling skal ogsaa den i Anordn. § 13 normerede Betaling

til Kirkerne for Begravelsessted ansættes, nemlig fra 27

Skill. for et spædt Barn og 54 Skill. for ældre Folk til

respective 6 Alen og 12 Alen. Alle i det Foregaaende

ommeldte Alen bør, naar de ikke ydes i gode og forsvar¬

lige Landører, erlægges med Penge efter ethvers Aars

Capiteltaxk's Middelpriis.

Trettende Capitel.

Om Præste=Enkers Naadensaar.

I. 598.

Kongen bifalder, at Rescr. 5 Nov. 1813 ang. Opret¬

telsen af Enkesæder for Præste=Enker i Lollands=Falsters

Stift, ophæves, og bemyndiger Cancelliet til, naar Be¬

gieringer maatte indkomme til Samme, saavel om Ned¬

læggelse af Enkesæder i bemeldte Stift, som i Overeens¬

stemmelse med fornævnte Rescript maatte være oprettede

som ellers i Almindelighed om Præste=Enkesæders Nedlæg¬

*) Ivfr. C. T. S. 193.
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gelse, ad mandatum, at bevilge Saadant, naar alle Paa¬

gieldende deri ere enige.

I. 603.

Kongen har resolveret, at den i Anordningen af 16 Resol. 10 Nov.
1843.*)

Apr. 1673 om Adskilligt paa Færø, § 14, indeholdte

Bestemmelse, at Sognepræsten for Syderøens Menighed

blandt Færøerne fremfor Andre skulde have Forret til

Forflyttelse til de andre Præstekald paa bemeldte Øer, skal

være ophævet.

I. 629.

1) Det aarlige fulde Contingent til den geistligeRescr. 1 Sept.
1841.

Hjelpe=Enkekasse for Siellands Stift bliver i Fremtiden

at erlægge med 1 2de Byg at betale med Penge efter

Capitelstaxten for hvert foregaaende Aars Afgrøde for

hvert 100 Röd., hvortil Kaldet for Tiden efter den saa¬

kaldte gamle Ansættelse er anslaaet, saaledes at der for

hver fulde 25 Rbd. af den gamle Ansættelse, svares 2

Skpr. Bygs Værdie aarlig. 2. De saakaldte gamle

Ansættelser af de geistlige Embeder i Siellands Stift

blive at underkaste en Revision, hvorefter det bliver

at tage under nøiere Overveielse, hvorvidt og til hvilken

Tid Bidragene til Hielpe=Enkekassen med Hensyn dertil

kunde blive anderledes at repartere end hidtil. Iøvrigt

bor Revisionen ikke indskrænke sig til at berigtige Misfor¬

holdene i de hidtilværende Ansættelser for hvert Provstie i

Særdeleshed, men gaae ud paa at tilveiebringe et rig¬

tigere Forhold for hele Stiftet. 3. Som Undtagelse fra

Bestemmelsen i Nr. 1 blive fremdeles Bidragene til Hielpe¬

Enkekassen fra Præsterne i Kiøbenhavn at opkræve efter

den hidtil gieldende Regel med 2 Rbd. Sølv for hvert

100 Rbd. af Ansættelserne uden Hensyn til Byggets

*) Ivfr. C. T. 891 ff.

*) Ivfr. C. T. S. 777 ff.
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Værdi. 4. Skulde Hielpe=Enkekassen i noget Aar ikke

være i Stand til ved sine Indtægter at dække sine Udgifter,

bliver det heri manglende det næste paafølgende Aar at

repartere paa Præsterne i Stiftet efter det Forhold hvori

de svare Contingent til Kassen. 5. Hvor den Pension, der

svares til Formand, Formands Enke eller Andre, ei over¬

stiger hvad den ordinaire Enkepension efter Lovgivningen

kan ansættes til, bliver altid at erlægge halvt Contingent,

ligesom hvor ordinair Enkepension svares.6. Det. om¬

meldte forogede Bidrags Erlæggelse tager sin Begyndelse

ved forestaaende Dionysii Landemode, beregnet for ½ Aar

til ½ 2d. Bygs Værdi for hvert 100 Rbd. af Ansættel¬

serne. 7. Regnskabsførerens Gage erlægges fra indevæ¬

rende Aars Begyndelse med 150 Rbd. Solv aarlig.

1) Afgiften til Siellands Stifts Præste=Hielpeenke¬

kasse maa for Fremtiden opkræves efter Embedernes paa

de vedføiede Fortegnelser opførte saakaldte nye Angivel¬

ser**) og iøvrigt efter de i Rescr. 8 Sept. 1844 inde¬

holdte Regler. 2) Denne Forandring maae indtræde strax

med Hensyn til det Bidrag, der skulde erlægges til det da

forestaaende Sommerlandemode. 3) De ommeldte nye An¬

sættelser maae ogsaa i andre det Offentlige vedrørende

Henseender navnlig med Hensyn til Præsternes pligtige

Indskud i den almindelige Enkekasse, og med Hensyn til

hvilke Kald Candidater og personelle Capellaner efter deres

forskiellige Eramenscharakterer kunne soge, for Fremtiden

træde i Stedet for de hidtil gieldende gamle Angivelser.

Fortegnelse **) over de reviderede Ansættelser af

Præste=Embedernes Indtægter for Siellands Stift og de

derefter reparterede Bidrag til Stiftets geistlige Hielpe¬

Enkekasse.

*) Ivfr. C. T. 833.

**) See nedenfor.

**.) Om Grundsætningerne, efter hvilke disse Ansættelser ere

beregnede af den ved St. Johannis Landemode 1811 ned¬

satte Committec, s. C. T. f. 1814 S. 833 ff.
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A. Kiøbenhavn.

Gammel Ny

Eontingent ContingentPastoraternes Navne. Ansæt¬ Ansæt¬
a 2 Rd. å 2 Rd

telse.telse.
pr. 100 Rd. pr. 100 Rd.

—

Rd.Rd. Rd. Rd.

Frue Provsti.

Frue Kirkes Sognepræst 1,3341,200 24 264
—

— 104750 151ste Capellan.... 534

— 64136502den Capellan.. 334

21800 16Trinitatis Kirkes Sognepræst. 1,067

8 124400 631Capellan

Petri Kirkes Sognepræst 264600* * * * * * 1,33412

15680 767HelliggeistesKirkes Sognepræst 134
1010500Capellan. 517

16700 800Vor Frelsers Kirkes Sognepræst.. 14

8 64400 314Capellan.

467700 14Vartou Kirke, Præsten

7,380 1601474I Alt 8,132

Holmens Provsti.

261,300 867 17Holmens Kirkes Sognepræst* * * *

600 121ste Capellan 125* * * 634

— 9 744502den Capellan... 377

800 161,200 24Garnisons Kirkes Sognepræst

834190 400Capellan... * *

600Kirkes Sognepræst.Frederiks tydske 12 434 84
6300 4Citadellets Præst 217

I Alt 4,640 734924 3,729

Altsaa for Kiøbenhavn tilsammen 24012,020 11,861 2334



Trettende Capitel.48

B. Herrederne.

Gammel

Contingent9„astoraternes Navne. Ansæt¬
31 Td. Bye

telse.
pr. 100 Rd,

Rd. Td. Byg
Sokkelunds Herred.

Frederiksberg og Hvidovre 500

2.Brøndshoi og Rødovre 280

367Gladsaxe og Herløv *

4Søllerød 488* * * * * * * * * * * * * *

500Lyngby

500Gientofte

444Taarnby *4
4½452Store Magleby

33,531I Alt 34.
—

Smørum Herred.

O1350
O4Sengelose
(328Høietostrup *
3350Thorslundemagle og Iishøi

150 14Vallensbek

350 3.Brøndbyvester og =øster
462Glostrup 44

5520Herstedøster og =vester

6600Ballerup og Maaløv

450Lidø og Smørum 4½

I Alt 3,560 351

707,091For hele Provstiet tilsammen

Kamsø Herred.

200 2Kiøge og Ølsø Magle
C350Høielse og Lellinge..
3.332Rorup og Glim

314Eiby og Dalby
O330
04Borup og Kimmersløv
2e332Ørsted og Daastrup.

290 24Gadstrup og Syv.

2,108 207I Alt
—

Ansæt¬

telse.

Rbd.

600

418

513

410

550

550

—

Oc0

315

3,931

400

538

318

270

420

400

388

570

500

3,834

7,765

280

483

O
Sée

443

O(*

275

330

2,381

Ny

Contingent

a1 Td. Byg

pr. 100 Rbd.

Td. Byg.

6

4

5)e
4

54

3

383

4

51
31

2.

4

4

94
55

5

374

76

c
c

43

3
2.4

44
03
2

2

34

234



Om Præste=Enkers Naadensaar. 1. 629.

Gammel

Contingent
Ansæt¬Pastoraternes Navne. Ansæt¬

sa1 Td. Byg
telse¬ telse.

pr. 100 Rd

Rd. Rbd.Thune Herred. Td. Byg¬

Greve og Kildebrønde¬ 400 4 430

Carlslunde og Carlsstrup 350 34534
4400Jersi og Kirkeskiendsved 270

3Snoldeløv og Thune. 320 440

0O(Haudrup og Solrød 200 2 —2

3300Roersløv og Vindinge. 329

I Alt 1,970 194 2,038

For hele Provstiet tilsammen 4,07S 4,119401

Sømme Herred.
9 0—3310Kornerup og Svogersløv De)e)

00—254 02e)Frue og Sanct Jorgensbierg.... 24

253250Herløv og Gievninge. 24

3384420Himmeløv.

4 470400Aagerup og Kirkerup

34386 443Hvedstrup og Flyng
——400 4 20.Gyllinge og Grundsømagle....

Roeskilde Domprovsti:

800 63081ste Præst* * * * * * *.

4604.4002det Præsteembede sammesteds

3,509I Alt 3,620 354

Poldborg Herred.

250Sæby og Giershøi 24324* * * * * * * * *

0—450 4½ OteHyllinge og Lyndby
3300 293Rye og Sonnerup * * * * * * * * *

400 4Saaby og Kidserup 408* * * * * * * * *

336 31Hvalsø og Særløse 238

400 4. 208Ousted, Allesløv og Ledraborg...

2,136I Alt 1,863214

225,756 57 S,o6—For hele Provstiet tilsammen
—

Liunge=Frederiksborg Herred.

200255Græse og Sigersløvvester 24
4420 295Slangerup og Avelse
4400 300Hiørlunde

455440 41Liunge og Ugeløse
8800 450Hillerød og Herløv
3300 350Ade= og Oppesundby

2,615 2,05023I Alt

(4)

49

Ny

Contingent
(a 1 Td. Byg

pr. 100 Abd.

Td. Byg.

41
34

24

41
21

34

197

434

24
3)
2
34
44
4,

3.

61
44

344

21

34

2'

4

21

173

52
—

2

23
3

44
4½

34

204
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Gammel

Contingent
Ansæt¬Pastoraternes Navne.

i 12d. Byg
telse.

pr. 100 Rd

Td. BygRd.
Horns Herred.

5500Gierløv og Draaby
4420Skulleløv og Selsø
2220Skibby

23390Fersløv og Vellerup
2200

* * * * * * *Ourø
* * * * *

34350Kyndby og Krogstrup

I Alt 2,080 204

Ølstykke Herred.

190Snodstrup

Ølstykke* * * * * * * * * * * * * * 330

4Steenløse og Verø 400

4Farum og Værløse 400

34Slagslunde og Gandløse 353

I Alt 1,673 164

For hele Provstiet tilsammen 6246,368

Liunge=Kronborg Herred.

33350Tikiøb, Hornbek og Hellebek....
3e;300Capellamet i Tikiøb

183 43St. Olai i Helsingøer...

500St. Marie sammesteds

4400Hirschholm

2Birkerød 264* *
* * * * * * * *

Bloustrod 193og Lillerød

Karlebo 350 3
* * * * * * * * * * * * * *

Asminderød 450og Gronholdt 43

200Capellaniet ammesteds 2

I Alt for hele Provstiet 3,490 313
—

Strø Herred.

Strø 250 24* * * * * * * * * * * * * *

300Skievinge og Giorløse
300Tiæreby og Alsønderup. 3

3180Meelby

—
5

280Thorup

3300Kregome og Vinderød

350 34Lille Lyndby og Ølsted

II Alt 1,960 194

—

Ansæt¬

telse.

Rbd.

395

400

320

319

325

□298

2,053

195

293

433

460

365

1,746

5,849

535

180

750

493

250

328

290

453

490

143

3,912

225

353

300

230

273

353

450

2,184

Ny

Contingent

(A 1 Td. Bog

pr. 100 Rbd.

Td. Byg.

33

4
0

192

4
C

2

44

44
34

167

56.

24

31

27

43
4
1

384

24
34

21

24

34

4½

214



Om Præste=Enkers Raadensaar. I. 629.

Gammel

Contingemt
Ansæt¬Ansæt¬Pastoraternes Navne.

sa 1 Td. Byg
telse.telse.

pr. 100 Rd.

Rd. Rbd.Td. Byg
Holbo Herred.

Søborg og Gilleleie 4420* * * * 358* *

4Esbønderup og Nøddebo 400 363

7700Veiby og Tibirke.... 368* * * * * *

4400Ramlose og Annise 393

260Blidstrup 28024
600 6Græsted og Maarum. 433

6600 370Helsinge og Valdby

I Alt 3,380 331 2,565

53For hele Provstiet tilsammen 4,7495,340

Ods Herred.

d 415
4

483Høiby
) 33 233280 2Asnæs * * * * * * * *

0O4350 —Egebierg 34* * * * * * * * * * * * * *

305360Nykiøbing og Rørvig
170199Odden * * * * * * * * * * * * * *

400 4234Viig og Asminderup
450 27544Grevinge * * * ** * * * *

380396 34Faareveile og Draxholm...
—

2,4392,918I Alt 284

Skippinge Herred.

330330 34Vidskende og Aunsø.
4 425400Vallekilde og Hørve

455440 44Bregninge og Biergsted...
3 350300Værsløv og Jordløse
3 400300Føllesløv og Særsløv

203280 27Seierø * * * * * * * * * * * * * * *

2,1632,050 201I Alt

48'4,968 4,602For hele Provstiet tilsammen

Arts Herred.

640 518Rachløv * * * * * * * * * * * * * * 64
320 270Refsnæs * * * * * * * * * * * * *

440 358Kallundborg 44
3320 253Tømmerup

1,3991,720 167Lateris

(4*)

51

Ny

Contingent

à 1 Td. Byg

pr. 100 Pbd.

Td. Byg.

31
Ogz
17

O4

3.

O
332.

44
34

214

461

4

24

24

14
4

03
c

3
231

*4
24
44

34
4

2

214
15

24

34

21

134
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Gammel

ContingentPastoraternes Navne. Ansæt¬
ä 1 Td. Byg

telse.
pr. 100 Rd

Td. BygRd.

Transport 1,720 161
274Aarby 24

4400Rorby

4400Svallerup
1
Eg

470Adby

3382Fuglede store og lille..
——

35.3,616I Alt

Løve Herred.

Gierlov og Bakkendrup 283 24
400 4Kirkehelsinge og Drøsselberg....

290Havrebierg og Gudum OI
223360Ørslev og Soelberg

264Gierslov 24

3320Finderup * * * * * * * * *

168Tersløse og Skielleberg.. 4* *

84Nidlose

300Reersløv og Vedby

31316Søby og Hallensløv
—

2632,110I Alt

62For hele Provstiet tilsammen 6,421

Mehrløse Herred.

500Holbek og Mehrlose

Asminderup og Grandløse 270 24

4420Tollose og Aagerup

4412Soderup og Eskildstrup 44
4400Tostrup og Aggelose
03280Ondløse og Søndersted (

27276Sønderjernløse og Søstrup
230 2)Buttrup og Tudse

(2300Nørre Jernlose og Qvandløse...

3,118 303I Alt

Tudse Herred.

4.400Kundby
340Hiembek og Svinninge 31
266 24Hørby

Lateris 1,006 94

Ansæt¬

telse.

Rbd.

1,399

263

263

345

50.

488

3,263

358

458

0.
2.).)

(318

330

9—

290

188

270

370

3,250

6,513

483

305

443

428

428

280

305

193

313

3,178

470

375

295

1,140

Ny
Contingent

lä 1 Td. Byg

pr. 100 Rbd.

Td. Byg.

134

24

24

3.

44

314

34
4

2.

34
314

623

43

44
44
4
2.

14

31

4
3.

2
11

H
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Om Præste=Enkers Naadensaar. I. 629.

Gammel

Contingent
Ansæt¬Pastoraternes Navne. Ansæt¬

sa 1 Td. Vyg
telse. telse.

pr. 100 Rd.

Rd. Rbd.Td. Byg.

931,006 1,140Transport 4
Adby 170 268* * * * * *

Stiftsbiergby og Mørke 284. 215
* * * * * * 24

0e)□ 31 2.).I330Jyderup og Holmstrup * * * * * * *

c390Hagested og Gislinge. 318
.* * * * * *

Skamstrup og Frydendahl 170 23514* * * * *

).) 1 2,5412,350I Alt
6-ag

7925,463For hele Provstiet tilsammen 533 5,i ——

Ringsted Herred.

206 2082Vettersløv og Hømb
360 27534Førsløv og Snesløv

3300 218Hasle og Fresløv
418422 4Tersløv og Ørsløv

250 22524Norderup og Farringlose
400 4 385Vigersted og Qværkeby.

c 250 21524Jydstrup og Valdsølille
430 36844Haraldsted og Allindemagle....
450 48844Ringsted og Beenløse

2,8603,063 304I Alt

Alsted Herred.

310240Bringstrup og Sigersted 21
323248Alsted og Fiennesløv 24
3084403Liunge og Braaby

400 2834Sorø
* * * * * * * * * * * * * * * *

233469 44Slaglille og Biernede
188200 2.Pedersborg og Kindertofte
290477 43Munkebiergby og Bromme...

3 320303Steenmagle og Steenlille
4417 235Gyrstinge og Flinterup

2,5903,157 303I Alt

5,45061For hele Provstiet tilsammen 6,225
—

Slagelse Herred.

493337 34Vemmelov og Hemmeshøi
3254.400Korsøer og Taarnborg..
418350 34Boeslunde

1,2361,137Lateris 114

53

Ny

Sontingent

sa 1 Td. Byg
pr. 100 Nbd.

0
Td. Byg.

11

24

2

2)

24

214

351.

2

—.
—4

24
4

21
2)

3

4

274

3

I
—2g

J.
3

03
S4

213

521

43

31
4.

12
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Gammel

ContingentPastoraternes Navne. Ansæt¬
så 1 Td. Bye

telse.
pr. 100 Rd.

———

Rd. Td. Byg

Transport 1,137 114

Lundforlund og Gierløv 230 24
24Slotsbiergby og Sludstrup 250

7701St. Mikkels i Slagelse og Heiinge
4400St. Peders i Slagelse
O375Sønderup og Nordrup 22.5
3.Sorterup og Ottestrup 350

2.350 3.Stillinge

37:3,793I Alt

29—3For hele Provstiet tilsammen 3,793 374

Vester=Flakkebierg Herred.

Egitslefmagle 34351* * * * * * * * *

Høve og Flakkebierg 350

2Skiørpinge og Faardrup.... 223

13„179Sørbymagle og Kirkerup.....

Gimlinge 210 2.
* * * * * * *

Hyllested, Holsteinborg og Vænsløv 3.)9 34
□9 2Haarsløv og Tingjellinge... 239

)Ørsløv og Bierre 327

23Tiæreby 281

300 3Magleby

44414Skielskior

13Aggersø og Omø 179

I Alt 3,45 334
—

Øster=Flakkebierg Herred.

450Herlufsholm 44
250Karrebek C24

Marvede og Hyllinge.. 349 *4
336Qvislemark og Fiurendal 34

3300Krummerup og Fuglebierg

Tiustrup og Haldagerlille.... 220 2

260Vallensved 24
100Fodby 1

300 3Førsløv

2,565I Alt 25

6,016For hele Provstiet tilsammen 384

Ansæt¬

telse.

Rbd.

1,236

220.

283

463

333

258

268

485

3,546

3,946

300

305

220

270

270

300

—212

305

390

313

400

170

3,478

410

300

393

368

268

230

258

188

210

2,625

6,103

Ny

Contingent

a 1 Td. Byg

pr. 100 Rbd.

Td. Byg.

12

2

23
44
312
2.

24

44

341

314.

2

23

24

22

□

4
O

4

14

334

4

2.

3
2

254

59



Om Præste=Enkers Naadensaar. I. 629.

Gammel

Contingent
Ansæt¬Pastoraternes Navne. Ansæt¬

sa 1 Td. Byg
telse.telse.

spr. 100 Rd.

Rd. Rbd.Td. Byg.
Stevns Herred.

405260Strøby og Varpelov 24
c300 400Hellested

5002280Lydersløv og Frørsløv

240 325Lillehedinge og Havneløv.. 24
6600 750Storehedinge og Høierup....
5500 575Magleby og Holtug

2,180 2,955I Alt 214

Bieverskov Herred.

560Herfølge og Sædder 550* * 54
400 4Valløby og Taarnby 228

024280 cHaarløv og Himlingøie.... 368

294Endersløv og Braaby 2002.
2264Bollersløv og Giørsløv 2 270

316Lidemark og Bieverskov 245

4400 215Vallø

2,514 2,076I Alt 244

Faxø Herred.

164. 238Roholte 14

268Kongsted 3802* * * * * * * * * * * * * *

0—280Alsø og Braaby Cée)22
O—4400 StoDalby og Tureby

340 408Karise og Alsløv 34
349 400Spiellerup og Smerup 34
400 6634Faxø * * * * * * *

2,201I Alt 2,737214

6,895For hele Provstiet tilsammen 7,768674

Hammer Herred.

380400 4Sverdborg * * * * * * *

530486 43Hammer og Lundby
338220 2Nestelsø og Mogenstrup.

295 2752'Toxværd 72
266 26524Rønnebek og Olstrup

3344 403Veile og Vester=Egitsborg
3 383350
5Kiøng

2,574.2,361 223I Alt

55

Ny
Contingent

sa 1 2d. Bog
pr 100 Nbd.

Td. Byg.

4.

4

294

5544
34
2.

24

24
2

20

21
44

24

*)
4.

4.

61

267

764.

34

3.

23
24

4

34

297
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Gammel

ContingentPastoraternes Navne. Ansæt¬
31 Td. Bye

telse.
pr. 100 Rd.

Td. BygRd.

Tybierg Herred.

Glumsø og Bavelse 200* * * * ** * * 2

Sandby og Vrangstrup 13130

300Averst og Thestrup

Vester= og Øster=Egede 200 2

Fensmark og Risløv 150 14

4400Herlufmagle og Tybierg...
OSt. Mortens 1 Nestved 267
(

3.380St. Peders sammesteds

Skieldby og Gundersløv 400 4.
* * * * * *

Næsby og Tyvelse 100 1
* * * * * * *

I Alt 252,927

477For hele Provstiet tilsammen 4,888

Møenbo Herred.

5500Stege

34370Kieldby

Elmelunde 270 23

Vorre 400 4

450Magleby 44

4Damsholte 400

350Phanefiord 34

I Alt 272,470

Baarse Herred.

5Vordingborg og Kastrup 500

Adby og Ørslov 350 34
Baarse og Bældringe 4400

Snesere 2452 *
Everdrup 2.210

Præstø og Skibbinge 230 2.

Jungshoved 250 2).
Allersløv 192

Mehrn 230 24
Øster=Egitsborg 230 24

5500Kallehauge

3,574I Alt 351

For hele Provstiet tilsammen 6,314 624

Ansæt¬

telse.

Rbd.

288

288

313

245

270

450

120

175

—0(5

190

2,604

5,228

675

428

438

333

408

503

473

3,298

428

413

413

398

268

0—
Øt0

263

295

288

318

458

3,817

7,075

Ny

Contingent

i 1 Td. Byg
pr. 100 Rbd.

Td. Byg.

23

24

3
23

24

44

1

13

254

507

63
4

44

34

4

5
44

32

44
4

4

3

(

2

24
23

2

44

363

683
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Gammel

ContingentPastoraternes Navne. Ansæt¬ Ansæt¬
lä1 Td. Byg

telse. telse.
pr. 100 Rd.

Rbd.Rd. Td. Byg.
Bornholm.

4400Østermariæ* * * 240* * * * * *

2Østerlars og Gudhiem 220 210

3.380Rønne og St. Knuds 378

440 44Nylarsker og Vestermariæ 390

5500 273Aaker

200 1452Pedersker
190 190Povlsker 14

De 2032Nexø og Bodilsker
6—

240380 3.Svaneke og St. Ibs
138142Røe 14

220 1752Olsker og Allinge
2 250250Hasle og Ruthsker 4
3. 225325Clemensker

200 1582Nyker
3300 100Christiansø

4,369 3,315423For hele Provstiet tilsammen

57

Ny

Contingent
(a 1 Td. Vyg
pr. 100 Rbd.

Td. Byg.

24

2

33

34

24

1

2

24

1'

24

24
14

1

313
——



58 Trettende Capitel.

Recapitulation.

Gammel

Provstiernes Navne.
Contingent.Ansættelse.

Rd. Td. Byg

7,091 70Sokkelunds og Smørum Herred.

4,078 401Rämsø og Thune

5,756 57Sømme og Voldborg

Liunge=Frederiksborg, Horns og Øl¬

6,368 624stykke

3,490 344Liunge=Kronborg Herred

5,340 53Strø og Holbo

4,968 487Ods og Skippinge

626,421Arts og Løve

535,468Mehrløse og Tudse

6,225 61Ringsted og Alsted

3,793 373Slagelse

6,016Vester= og Øster=Flakkebierg.... 584

6,895Stevns, Bieverskov og Faxø... 671

4,888 474Hammer og Tybierg

6,314Møenbo og Baarse 621

4,369Bornholms Amt 421

Td. Byg.

I Alt 87,480 858

Rbd.

Kjøbenhavn 12,020 240

—

—

Ansærtelse.

Rbd.

7,765

4,419

5,372

5,849

3,912

4,749

4,602

6,513

5,722

5,450

3,546

6,103

7,768

5,228

7075.

3,315

87,388

11,861

Ny

Contingent.

Td. Byg.

76

434

52

564

3841

461

45

623

554

524

344

59

764

504

683

313

Td. Byg.

8184

Rbd

2334
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Tillægsbestemmelser til Fundats for Vi= Reser. 11 Jun.)1845.
9

borg Stifts geistl. Enkekasse af 31 Marts 1705.

§1. Der fastsættes for de nuværende Enker efter afgangne

Præster i Viborg Stift saavelsom for de eventuelle Enker

efter de nulevende Præster i Stiftet, der ikke maatte til¬

træde disse nye Tillægsbestemmelser, en stadig aarlig Pen¬

sion af 6 Rbd. r. Sølv for en dobbelt og 3 Rbd. rede

S. for en enkelt Portion, som tilkommer dem i Over¬

eensstemmelse med Fund. 31 Mart. 1705. 5 2. Alle nu¬

værende Præster i Stiftet, der tiltræde disse nye Bestem¬

melser, saavelsom alle tilkommende Præster sammesteds,

svare, da deres eventuelle Enker faae lige Adgang til den

paatænkte høiere Pension, et lige Bidrag, nemlig 2 Rbd.

12 ß. r. S. aarlig. Hvad der herved saavelsom ved Bi¬

dragene fra de nuværende Præster i Stiftet, der ikke til¬

træde denne ny Indretning, indkommer og ikke i Over¬

eensstemmelse med foranførte §1 maatte behøves til Pen¬

sioneringen af de nuværende Enker, saavelsom Enkerne

efter de nulevende Præster i Stiftet, der ikke maatte til¬

træde disse nye Tillægsbestemmelser, og saaledes bliver til

Overskud, eftersom Enkernes Antal aftager, henlægges til

Kassens Kapitalfond. § 3. For enhver efter disse nye

Bestemmelsers Confirmation tilkommende Enke efter de nu¬

levende Præster i Stiftet, som have tiltraadt disse nye

Bestemmelser, saavelsom efter enhver siden ansat Præst

tages Intet af den gamle Enkekasses Fond, men lignes

ligeligen paa samtlige Interessenter i denne ny Indretning

20 Rbd. r. S. Af disse 20 Rbd. faaer enhver i de

første 10 Aar tilkommende Enke efter en Interessent i

denne ny Indretning kun 10 Rbd. r. S. i aarlig Pen¬

sion; men disse Enker tilligemed de senere tilkommende

Enker efter Interessenter i denne ny Indretning faae i

de næste 10 Aar 15 Rbd. r. S. hver i aarlig Pension.

Det Overskydende henlægges ligeledes til Kassens Kapital¬

*) Ivfr. C. T. S. 619. ff.
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fond. §4. Efter 20 Aars Forløb nyder da enhver efter

disse nye Tillægsbestemmelsers Confirmation vordende Enke

efter Interessenterne i denne ny Indretning 20 Rbd. r.

S. aarlig, som udredes ved: a. det ovenfor bestemte

aarlige Bidrag af Interessenterne i denne ny Indretning

2 Rbd. 12 ß. r. S. b. Renterne af den da opsamlede Capital

og c. det Manglende ved en ligelig Ligning paa alle

Interessenterne i denne ny Indretning, saaledes at enhver

af dem skal udrede ligemeget. De foranførte Pensioner

blive at beregne fra Naadensaarets Adløb, dog saaledes

at Enkerne efter de i Stiftet nuværende Præster, hvad

enten de indtræde i den saaledes udvidede Pensionsindret¬

ning eller ikke erholde den dem ifølge Fund. 31 Mart.

1705 tilkommende Ret til at nyde Pension af den gamle

Enkekasse fra Mandens Dodsdag. § 5. Enhver Præst,

som efterat være indtraadt som Interessent i denne ny

Indretning forlader Stiftet, bor i Overeensstemmelse med

§ 2 i Fund. 31 Mart. 1705 have Frihed til at vedblive

som Interessent i samme, naar han fremdeles vedbliver

at udrede de ovenfor i § 4 under Litr. a og e bestemte

Bidrag, dog maa han i saa Fald, ved sin Bortgang fra

Stiftet, udstede sin Revers til Kassen, at han vil ved¬

blive som Interessent og underkaste sig den samme Tvang

for Bidragenes Adredelse, som de øvrige Interessenter ere

underkastede. § 6. De aarlige Bidrag til denne Enkekasse

maae saavel af Interessenterne i Stiftet, som af de Præ¬

ster udenfor, der vedblive at være Interessenter i den,

være tilstillede vedkommende Districtsprovst inden hvert

Aars første Juni, og Interessenterne udenfor Stiftet have

selv at besørge deres Bidrag tilstillede Provsten i det Di¬

strict, som de ere fraflyttede. Restancer af det aarlige

Bidrag, saavelsom af det i den efterfølgende § 7 bestemte

Indskud, er Enkekassens Bestyrelse berettiget, ligesom

ogsaa forpligtet til at foranstalte inddrevne paa den i

Rescr. 4 Oct. 1793 og den ved Pl. 25 Aug. 1825 fast¬

satte Maade, og den er fritaget for alt Ansvar i Anled¬
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ning af Restancerne, naar den betimelig har foranlediget,

at der er givet vedkommende Provst den fornødne lov¬

medholdelige Ordre til at giøre Seqvester hos Debitor,

og den derhos har paasect, at Ordren bliver fuldbyrdet,

samt at deslige Restancer, som ei paa foranførte Maade

kunne inddrives, blive paa anden lovlig Maade behandlede

saaledes, at Kassen paa det hurtigste kommer til skadesløs

Betaling. Forsaavidt Restancedrageren er en fra Stiftet

bortflyttet Præst, der i Overeensstemmelse med Foran¬

førte har erklæret at ville vedblive at være Interessent i

denne ny Pensionsindretning, bliver dermed at forholde

saaledes, at Kassens Inspecteurer, nemlig Stiftets Prov¬

ster have for Directionen, Stiftamtmanden og Biskoppen,

at anmelde Restancer, hvorefter denne har at henvende

sig til Biskoppen i det Stift, hvorunder Vedkommende

hører, om Seqvestrations=Paalægets Iværksættelse. For¬

anførte Bestemmelser skulle og gielde for Interessenterne

i den gamle Enkekasse, saa at Bestemmelsen i sammes

Fund. 31 Mart. 1705 § 1 om at Udeblivelse med Bi¬

dragets Erlæggelse skulde medføre Fortabelse af Rettig¬

heden til Pension, for Vedkommendes Enke, skal være op¬

hævet. § 7. Enhver, som bliver Sognepræst i Stiftet

efter disse nye Tillægsbestemmelsers Confirmation, betaler

i forste Termin efter Naadensaarets Udløb et Indskud til

Kassens Kapitalfond af 20 Rbd. r. S. og desuden

1 Rbd. r. S. for hvert Aar, han er over 40 Aar. Dog

kan hermed ogsaa imod Beviis og Rentes Erlæggelse gi¬

ves ham Dilation af Kassens Bestyrelse for længere Tid,

dog ikke over 4 Aar. § 8. For residerende Capellaner

og ordinerede Catecheter, som ansættes i Stiftet efter

disse nye Tillægsbestemmelsers Confirmation, fastsættes det

nysnævnte Indskud til 10 Rbd., der bliver at erlægge i

den anden halve aarlige Termin efter deres Udnævnelse,

dog skulle disse Embedsmænd, saafremt de senere beskikkes

til Sognepræster i Stiftet eller efter deres Forflyttelse til

et andet Stift ville vedblive at være Interessenter, være
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pligtige at betale de andre 10 Rbd. af det i Almindelig¬

hed bestemte Indskud. Foranførte Bestemmelse angaaende

residerende Capellaner og ordinerede Catecheter skal ogsaa

være anvendelig i Henseende til gifte personelle Capellaner,

kun med den Forandring, at Terminen for Indskudets

Erlæggelse for deres Vedkommende, naar de som Præster

i Stiftet indgaae Ægteskab bliver at beregne fra Vielses¬

dagen. § 9. Den fra de aarlige Pensioner overskydende

og aarligen oplagte Capital udlaanes mod 4 pCt. Rente

aarlig fortrinsviis i Stiftets Præstegaarde indtil ⅖ af

Indløsningssummens Beløb imod første Prioritets Pant i

hele Indløsningssummen og Naadensaaret; ellers efter Fr.

7 Jun. 1827 om offentl. Midlers Udlaan. Intet Ud¬

laan maa iøvrigt finde Sted, uden at samtlige Kassens

Bestyrere gives Leilighed til at erklære sig derover og

Pluraliteten stemmer derfor. § 10. Enhver nuværende

Præst i Viborg Stift, der ikke inden 3 Maaneders Ud¬

løb — at regne fra Datum af den Bekiendtgjørelse, som

derom bliver at udfærdige fra Stiftamtmanden og Biskop¬

pen over bemeldte Stift — til nysnævnte Embedsmænd

indsender sin Erklæring, at han ikke vil yde det i § 2

anførte høiere Bidrag og indtræde i den forandrede Ind¬

retning, skal uden videre ansees som Interessent i samme.

11. Enhver af Stiftets nuværende Præster, der een¬

gang har erklæret sig mod Indtrædelsen i denne ny Ind¬

retning, skal ikke senere kunne forlange at optages som

Interessent i samme med mindre han ved Indtrædelsen

strax og paa eengang indbetaler hvad enhver af de nu¬

værende Præster i Stiftet, der strax ere indtraadte i

denne ny Indretning, imidlertid siden disse nye Tillægs¬

bestemmelsers Confirmation i Overeensstemmelse dermed

har erlagt til Kassen, tilligemed Rente og Rentes Rente

af samme fra de respective Forfaldstider. § 12. Alle de

Præster, der herefter ansættes i Stiftet, med Andtagelse

af ugifte personelle Capellaner, ere uden videre pligtige at

indtræde som Interessenter i denne udvidede Pensionsind¬
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Rescr. 12 Mai
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retning. § 13. Disse Forandringer blive kun at betragte

som Tillægsbestemmelser til Fund. 31 Mart. 1705 og

Enkekassens Bestyrelse vedbliver at være den samme som

hidtil, med mindre det af Landemodet maatte findes hen¬

sigtsmæssigt, at to Præster i Stiftet tilforordnes samme

og dertil af Samme udvælges.

I. 645.

Rescr. 13 Sept. 1813 om Oprettelsen af en

Hielpe=Pensionskasse for geistlige Embeder i Viborg Stift

§ 1 forandres saaledes, at for Fremtiden bliver Reglen,

at, naar der paa et Præstekald i bemeldte Stift bliver

to eller flere Enker da skal altid den yngste Enke af

Præsten i Embedet oppebære den fulde Kaldspension, som

for hende, da hun blev berettiget til Pensions Nydelse,

er bleven lovlig fastsat; hvorimod den eller de ældre En¬

ker paa Kaldet skulle hver for sig af Hielpekassen oppe¬

bære det Kaldspensionsbeløb, som for dem i sin Tid er

fastsat, dog saaledes at den Deel af Pensionen, der er

fastsat i Sæd in natura, skal betales dem med Penge

efter Capitelstaxten. Hvad de nuværende Enker angaaer,

skal det imidlertid være dem overladt at vælge om de

ville modtage den enhver af dem tilkommende Pension paa

den i Rescr. 13 Sept. 1813 bestemte Maade eller efter

den foranførte Regel.

I. 653.

Bestemmelsen i Fundats for Aalborg Stifts geistlige

Enkekasse 19 Aug. 1707 Cap. 3 § 2 forandres saaledes:

Dersom Nogen af Enkekassens Interessenter bliver forflyt¬

tet til et andet Stift, eller, efter at være entlediget i

Naade, flytter til et andet Stift i Riget, da vedbliver

hans Enke at være berettiget til at nyde Pension af Enke¬

*) Ivfr. C. T. S. 936.

*) Ivfr. C. T. S. 418. ff.



Reser. 13 Dec.

1844.

Trettende Capitel.64

kassen og forpligter sig til, aarligen indtil sin Død at

lade Enkekassen tilstilles det belovede Contingent, hvilket da

vil paaligge ham under de i Fundatsens Cap. 2 §§ 9 og

10 fastsatte Følger af Udeblivelse; dog at de, der en¬

gang for alle have erlagt de ved Fund. Cap. 2 § 4 be¬

stemte Capital=Indskud omendskiøndt de andetstedshen

blive forflyttede eller, som resignerede, flytte fra Stiftet,

uden videre Udgift beholde den af dem saaledes erhvervede

Ret til Pension for deres eventuelle Enker.

I. 660.

Da det af Cancelliet er blevet Kongen foredraget,

at det er blevet paatænkt at oprette en Pensionshielpe¬

kasse for Præste=Enker i Aalborg Stift, hvorved Pensio¬

nen af Embedet kunde forbedres for de Præste=Enker,

som fordi der vare flere paa eet Kald, ikke kunde nyde fuld

Pension af samme, men mellem hvilke Pensionen i Over¬

eensstemmelse med Lovens 2—13—10 skulde lignes efter

deres Vilkaar og Tilstand, saa vil Kongen efter det af

Stiftamtmand og Biskop derom indgivne og af Cancelliet

foredragne Forslag hermed have anordnet og fastsat som

folger: 1) For at sikkre de flere Enker, der muligen

kunde være paa eck Kald, hver især fuld Kaldspension

uden at Eftermanden bebyrdes med at udrede Pension til

flere end een Enke, skal der for Aalborg Stift være en

Hielpekasse, hvis ufravigelige Bestemmelse det skal være

at udrede til den eller de ældre Enker paa et Kald den

Kaldspension, der for enhver af dem er bestemt, saaledes

at den à Embedet værende Præst ikkun udreder til den

yngste Enke den for hende bestemte Pension. 2) Til den

Ende fastsættes herved som almindelig Regel: a) Præ¬

sten i Embedet skal til sin værmeste Formands Enke ud¬

rede den Kaldspension, der ved hans Embedes Tiltræ¬

delse bestemtes for denne Enke. b) Derimod skal Hielpe¬

kassen, naar der er flere Enker paa et Kald, udrede den
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for enhver saadan ældre Enke til sin Tid bestemte Kalds¬

pension. c) Skeer det, at den sidste Enke paa Kaldet

døer, eller ved Giftermaal afgaaer fra Kaldspensionen, da

skal Præsten i Embedet udrede til den næstforegaaende

Enke den for hende bestemte Kaldspension, forsaavidt den

ikke overstiger den, som det ved hans Embeds Tiltrædelse

paalagdes ham at svare til Formandens Enke. Skulde

dette derimod vorde Tilfældet, da skal Hielpekassen ud¬

rede det saaledes overskydende Beløb, dog at han, hvis

han erholder nogen Deel af Embedets faste Indtægter,

der tidligere have været henlagte andetsteds, tilbage ud¬

reder den Deel af Pensionen, som derpaa har været for¬

deelt. d) Da Hielpe=Enkekassens Forpligtelser ikkun følge

Stiftskaldenes Forpligtelse til at udrede anordningsmæssig

Kaldspension, saa er det en Selvfølge, at ikkun Enker

eller Præster, der bortdøe i saadant geistligt Embede i

Stiftet hvoraf anordningsmæssig ordinair Kaldspension

enten efter lovlig Ansættelse eller ifølge allerhøieste Reso¬

lution skal bestemmes, have Adgang til den Pension

Hielpekassen in casu er pligtig at udrede. Naar der af

et geistligt Embede intet Bidrag i noget Tilfælde skal

svares til Hielpekassen, da har Kassen ei heller i noget

Tilfælde Pension at udrede til nogen Enke af et saadant

Kald. e) Ingen Enke kan fordre anden eller høiere Kalds¬

pension, end den, som paa anordningsmæssig Maade blev

bestemt for hende, da hun blev Enke. †) Forsaavidt

nogen Præst resignerer, da har hans Enke samme Ret til

Pension af Hielpekassen, som hun erholder Ret til even¬

tualiter at erholde Pension af det Kald, hendes Mand

entlediges fra. 3. For at Hielpekassen kan blive istand

til at efterkomme de i § 2 fremsatte Forpligtelser uden

at enten den nærværende eller den kommende Slægt skal

blive uforholdsmæssigen bebyrdet, har enhver Sognepræst

eller residerende Capellan til et Capellanie, hvoraf der skal

svares Kaldspension til Enken, aarlig og første Gang ved

Landemodet 1845 indtil videre at udrede enten 4 Rbd. 3 Mk.

(5)
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eller I Röd., eller 1 Rbd. 3 Mk, eftersom Embederne

ere eller fremtidigen blive henførte til første, anden eller

tredie Klasse. Bidraget erlægges til vedkommende Provst

tilligemed de øvrige Landemodes Expenser, enten i rede

Sølv eller efter den Qvartalscours som for Juni Maa¬

ned er gieldende, samt under samme Forpligtelse og i for¬

nodent Fald under samme Tvang, som de øvrige Lande¬

modes Expenser. Fordelingen, hvorefter Bidragets Stør¬

relse bestemmes kan for hver Præst især undetkastes For¬

andring, saa at han overføres i en anden Klasse,eller

ansættes til et noget ringere Bidrag, naar det Aaret

forud afholdte Landemode har ved Stemmefleerhed derom

taget Bestemmelse. 4. Ikkun de Enker, hvis Mænd døe

efter Hielpekassens Oprettelse kunne nyde Godt af samme.

Saalænge det aarlige Bidrag enten i det Hele eller for

en Deel ikke behøves til Udredelse af Enkepensioner efter

§1, oplægges det derfra Overskydende til en Grundcapital

for Kassen og giøres frugtbringende. Skulde derimod det

aarlige Bidrag i Forening med Renterne af Grundcapi¬

talen blive utilstrækkeligt til at fyldestgiøre Kassens For¬

pligtelser, bliver det Manglende særskilt at ligne paa In¬

teressenterne i samme Forhold, hvorefter det faste aarlige

Bidrag erlægges. 5. Pensionsaaret regnes fra Landemode

til Landemode, og naar Enken døer beregnes hendes

Bo en aliqvot Deel af Pensionen for den Tid, hnn i det

afvigte Aar har levet. 6. Stiftsprovsten er Regnskabs¬

forer for denne Kasse, men nyder derfor ingen Godt¬

giørelse. Til ham skeer derfor giennem Provsterne Ind¬

betaling af det aarlige Bidrag. Han udtæller til vedkom¬

mende Enker den Pension, der maatte tilkomme dem.

Han er underkastet Bestemmelserne i Fr. 8 Jul. 1840

om det almindelige Kasse= og Regnskabsvæsen. Det af

ham aslagde Regnskab skal revideres ved en af Stiftets

Provster uden nogen Adgift for Kassen, hvorefter det,

decideret af Stiftamtmand og Biskop, fremlægges ved

Landemodet og indlemmes i Landemodes=Acten. 7. Samt¬
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lige Stiftets Provster udgiøre i Forening med Stiftamt¬

mand og Biskop Hielpekassens Direction; men med Hen¬

syn til den Control, der skal føres med Regnskabsføreren,
og til Regnskabets Decision ere Stiftamtmand og Biskop

den overordnede Autoritet. I saadan Egenskab have de

ogsaa at approbere eller forkaste Regnskabsførerens Ind¬

stillinger om Udlaan af denne Kasses Midler, og at give

Kassens Activer Paategning efter Pl. 10 Apr. 1795.

8. Provsterne have, enhver for sit Provsti, at tilstille

Regnskabsføreren Underretning om de Dodsfald, hvorved

Hielpekassen vil vorde paadraget Adredelse af Kaldspen¬

sioner, saa og nøiagtig Oplysning om Pensionernes

Størrelse og Forfaldstider. Disse Meddelelser saavelsom

de Specificationer, hvormed Provsterne ved Landemodet

aflevere Kassens Indtægter, skulle ledsage Regnskaberne

til behørig Legitimation. 9. Enhver Præst i Stiftet er

berettiget til for Landemodet at paatale sin eller Embeds¬

brødres Ansættelse til at svare aarligt Bidrag, hvorefter

da Landemodet efter de oplyste Omstændigheder tager af¬

giørende Bestemmelse derom. Saa er og enhver Præst i

Stiftet berettiget til at fremsætte for Landemodet Forslag

til de Forandringer i nærværende Fundats, han maatte

finde tilraadelige. Dersom disse billiges af Landemodets

Majoritet, bliver derom at giøre allerunderdanigst Ind¬

stilling. Hvis Landemodet ikke kan tiltræde de giorte For¬

slag, gives der Proponenten motiveret Meddelelse derom,

og hvis han desuagtet fremsætter samme Forslag for det

næste Landemode, er dette forpligtet til at forelægge Can¬

celliet Sagen til Afgiørelse.

I. 689.

Istedetfor de Bestemmelser, som indeholdes i § 27 af

Fund. 31 Dec. 1817 for den geistlige Enkekasse i Fyens

*) Ivfr. C. T. S. 929 ff.

(5*)

Rescr. 20 Oct.

18412).



Rescr. 30 Apr.
18412).

68 Trettende Capitel.

Stift, har Kongen fastsat: Flytter en Interessent fra

Stiftet, som har udstedt eller skal udstede sin Obligation

for de ham paahvilende Indskud, bør han i Mangel af

contant Betaling ved Bortflyttelsen, vedblive at afdrage

sin Gield med ⅟1 aarlig af dens oprindelige Beløb, for¬

uden den i hver Termin faldne Rente. Adebliver enten

Rente eller Afdrag over en Maaned over den Termin, i

hvilken samme skulde være erlagt, da er hele Obligatio¬

nens Restbeløb uden Opsigelse forfalden og bliver da at

inddrive paa lovlig Maade til skadesløs Be aling. En¬

hver fra Stiftet bortflyttet Interessents Obligation bliver

af Enkekassens Kasserer at foranstalte tinglæst ved Debi¬

tors ny Værneting paa dennes Bekostning, hvorhos det

dog følger af sig selv, at paa de Steder, hvor Pante¬

obligationer ikke tinglæses, men alene noteres i Skyld= og

Panteprotocollen paa Debitors Folium, træder dettei

Stedet for Tinglæsning, saavel i formeldte Tilfælde som

i det, der omhandles i den allerhøieste Confirmation af

20 Apr. 1825 § 3 paa nogle Tillægsartikler til Fundat¬

sen for Fyens Stifts geistlige Enkekasse.

I. 695.

1. Adgang til at indtræde som nye Interessenter i

Lolland=Falsters Stifts geistlige Enkekasse ophører strax,

dog at Kassens nuværende Interessenter forbeholdes Ret

til, hvis nogen af dem maatte blive Enkemand og igien

vilde gifte sig, at giøre Indskud for sin nye Hustru paa

den hidtil gieldende Maade; samt at Enkekassen maa ved¬

blive at opfylde sine Forpligtelser mod de Enker, der nu

nyde Pension af den, saavelsom mod de nuværende In¬

teressenteres tilkommende Enker og saaledes at Udbyttet

efterhaanden, som Enkernes Antal aftager, stiger, indtil

samme naaer, hvad der ved Fundatsen var bestemt eller

tilsigtet, nemlig 40 pCt. af Indskuddet; men at bemeldte

**) Ivfr. C. T. S. 372 ff.
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Enkekasses eventnelle Rente=Overskud, istedetfor efter sam¬

mes Fundats at lægges til Capitalen, maa tilflyde Stif¬

tets geistlige Enke=Pensions=Kasse; 2. at § 1 i Reser.

14 Mart. 1806 ang. Oprettelse af en geistlig Hielpe¬

Enke=Pensions=Kasse for Lolland=Falsters Stift maa, i

Overeensstemmelse med Bestemmelserne i Fundatsen for

Siællands Stifts geistlige Hielpe=Enkekasse af 13 Aug.

1828 forandres derhen, at den i Embedet værende Præst

ikkun udreder til den sidste Enke den for hende bestemte

Pension, dog saaledes, at dersom nogen Enke, som i

Overeensstemmelse med den forannævnte Regel gaaer

over paa Hielpekassen, enten ved et Legat eller paa an¬

den Maade maatte være tillagt nogen extraordinair Pen¬

sion, skal Hielpekassen dog, uden Hensyn til, om hun

maatte beholde denne extraordinaire Pension eller ikke ei

tilsvare hende videre, end hvad der er hende tillagt, eller,

hvis Pensionen maatte være bestemt paa anden end den i

Loven foreskrevne Maade, efter Loven kunde være hende

tillagt af Kaldet.

Fiørtende Capitel.

Om Capellaner.

I. 733.

En Amtsraad har, i Anledning af en derom indkommen

Forespørgsel begiert Cancelliets Resolution for, hvorvidt

en Sognepræst kan lade den hos ham ansatte Capellan

pro persona mode for sig i Sogneforstanderskabet. Col¬

legiet har svaret, at Capellaner uden videre Constitution

kunne mode i Sogneforstanderskabet i Sognepræstens For¬

fald, dog paa dennes An= og Tilsvar.

Canc.=Skr. 31
Dec. 1842.
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Femtende Capitel.

Om Degne, Klokkere og Substituter.

15 Art. II. 43.

Refol. 16 Jul. Klokker=, Overgraver=, Undergraver= og Organist= og
1841.

Cantor=Tienesterne ved Helliggeistes Kirke i Kiøbenhavn

og ved Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn besættes

for Fremtiden af Magistraten. Ligeledes er det overladt

Kbhvns Universitet for Fremtiden at besætte Klokker= og

Graver=Tienesterne ved Vor Frue og Trinitatis Kirke,

hvorimod Kongen har forbeholdt sig at besætte samtlige

Gravertienester ved Assistentskirkegaardene udenfor Byen.

Sertende Capitel.

Om Provster. Art. 10.

II. 52 jvfr. 65.

Refol. 17 Febr. 1. FFra indeværende Aars Begyndelse overtager Finants¬
1841. kassen AUdredelsen af de Amtsprovsternes Lønningsfond for

Tiden endnu paahvilende aarlige Udtællinger, nemlig Lon¬

ning til en Amtsprovst og Pension til 4 forhenværende

Amtsprovster, ialt 2,200 Rbd., samt Vartpenge til en

Amtsprovstcapellan 150 Rbd., og det saaledes, at nys¬

nævnte 150 Rbd. opføres paa den aftagende Pensions¬

liste, imod at der eengang for alle af den af bemeldte

Fonds Indtægter opsparede contante Beholdning indbeta¬

les til Finantskassen en Sum af 14,000 Rbd. 2. Amts¬

provsternes Lønningsfond skal strax ophæves, og de til

samme fra forskiellige geistlige Embeder i Danmark hen¬

lagte Tiender tilbagegives de vedkommende Embeder fra

Begyndelsen af Aaret 1840 at regne, dog saaledes, at
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vedkommende Beneficiarier fra samme Tid af have at

overtage Adredelsen af de paa de respective Tiender hvi¬

lende Bankheftelsesrenter og andre offentlige Afgifter og

Byrder. I Særdeleshed er det med Hensyn til den til

Amtsprovsternes Lønningsfond henlagte Kirketiende af

Himmeløv og Vindinge Sogn bestemt, at denne for Aa¬

ret 1840 og fremdeles skal henlægges til det andet Præste¬

embede ved Domkirken i Roeskilde, imod at Beneficiarius,

fornden at overtage Forpligtelsen at holde Kirken vedlige

samt at udrede samtlige paa disse Tiender hvilende Byr¬

der, endvidere fra samme Tid af udreder af bemeldte

Tienders Netto=Beløb ½ i Pension til Enken efter den

sidstafdøde 2den Præst ved Domkirken. Endvidere er det

fastsat at Kirketienden af Reersløv Sogn, hvilken tid¬

ligere har været henlagt til Organist=Embedet ved Roes¬

kilde Domkirke, for Aaret 1810 og fremdeles skal over¬

drages til Reerslev Kirke, dog saaledes at deraf udbetales

til den nuværende Organist ved Domkirken for hans Em¬

bedstid en Refusion af 50 Tdr. Byg, at betales efter

hvert Aars Capitelstaxt. Endelig er der, paa Grund af

særdeles Omstændigheder, bevilget enkelte Geistlige Efter¬

givelse af det Bidrag, som de for en tidligere Tid af

deres Embeders Indtægter havde at afgive til Lønnings¬

fondet. Disse Eftergivelser ere dog ikke af den Beskaffen¬

hed, at de medtage det hele Beløb, der efter Fradrag af

de ovennævnte 14,000 Rbd. blive tilbage, og angaaende

Anvendelsen af Restbeløbet, er det paalagt Cancelliet, naar

de endnu udestaaende Restancer for Aaret 1839, hvorved det

noget vil foroges, ere berigtigede, at nedlægge Forestilling.

II. 52.

Til Medlem af Amtsraadet udnævner Cancelliet engnordn. 17Aug,
1841 5 24.af Amtets Provster.

II. 66.

0
20 Jun.Fr.Som Amtsreiser betragtes de Kiørseler der afgives

1844 ang. Fri¬
befordringsvæ¬til Provster: a) naar de skulle give Mode ved Forhand¬
senet § 3.
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linger af Sager, vedkommende Amtets Fattig= og Skole¬

væsen; h) paa deres Reiser til Skole= og Kirke=Visitat¬

ser, saavelsom naar de med de 2 dertil beskikkede Syns¬

mænd afholde Syn over Præstegaards=Bygninger, forsaa¬

vidt saadanne Forretninger ikke kunne, overeensstemmende

med Rescr. 21 Mai 1817 foretages samtidigen med de

befalede Kirkesyn, til hvilke Kirke=Eieren fremdeles skal

være pligtig at afgive den i Rescr. 19 Nov. 1802 fore¬

skrevne Befordring; c) naar de, ifølge Pl. 25 Nov.

1801, skulle være tilstede ved Udskiftningsforretninger,

angaaende Udlæg af Jord til Degne og Skoleholdere, for

at paasee disses Ret.

Syttende Capitel.

Om Biskopper. 13 Art. II. 83.

Fr 26 Jun. Som Amtsreiser betragtes de Kiørseler, der afgives
1844 ang. Fri¬
befordringsvæ¬ til Biskopperne paa Embedsreiser i Stiftets Anliggender,
senet § 3.

udenfor de anordnede Visitatser, saavelsom paa Visitats¬

reiser fra deres Hiem indtil det Sted, hvor Visitatsen

begyndes, og fra det Sted, hvor Visitatsen endes, eller

dog fra nærmeste Station derfra, indtil deres Hiem.

Attende Capitel.

Om Skolerne og Gymnasiis.

Art. 1. II. 100.

Plan 25 Jul. 2f Directionen for Universitetet og de lærde Skoler er
1845 *.

affattet og af Kongen approberet følgende provisoriske

) Jvfr. Coll.=Tid. S. 721. ff.
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Plan for den ved Resol. 9 Febr. 1844 bestemte udvidede

Underviisning i Metropolitanskolen, Odense Cathedralskole

og Kolding lærde Skole. § 1. Den lærde Skoles Bestem¬

melse er at meddele de den betroede Disciple en med de

aandelige Evners naturlige Advikling jevnsides fremskri¬

dende Underviisning i alle de Videnskabsfag, som maae

ansees for bedst skikkede til at uddanne Forstandsevnerne,

at skærpe Dømmekraften og at vække og befæste Erkien¬

delse af og Agtelse for Sandhed, Ret og Dyd, saa at

de, naar de efter tilbagelagt Skolecursus gaae over til

Aniversitetet, kunne være i Besiddelse af den grundige al¬

mindelige Dannelse og den Grad af aandelig Modenhed,

som betinger det mere selvstændige, ved de academiske Læ¬

reres Veiledning understøttede Studium af de specielle

Videnskabsfag, til hvilke den af dem valgte Livsbane

maatte kalde dem. § 2. Skolen inddeles i syv Klasser,

af hvilke den siette eller næstøverste er togarig, alle

de øvrige ertaarige saa at et fuldstændigt Skolecursus

er beregnet paa otte Aar. § 3. For at kunne optages

i Skolens første eller nederste Klasse, udfordres: 1) at

Disciplen har fyldt det 10de Aar eller ikkun mangler faa

Maaneder deri, og er vaccineret hvorom de fornødne At¬

tester blive at fremlægge; 2) at han kan læse færdigt

dansk Tryk og Skrift, skrive det danske Sprog uden be¬

tydelige orthographiske Feil, samt regne nogenlunde sikkert

de fire Species; 3) at hans Sæder ere ufordærvede.

Saafremt Nogen attraaer at optages i en af de høiere

Klasser uden at have giennemgaaet de lavere i samme

Skole, udkræves: 1) at Alderen ikke er under den, med

hvilken Disciplen vilde være indtraadt i den vedkommende

Klasse, dersom han havde med det fyldte 10de Aar be¬

gyndt Skolens nederste Klasse; og at han paa den anden

Side heller ikke er saa gammel, at han ikke kan tilbage¬

lægge, det ham forestaaende Skolecursus til det fyldte

20de Aar; 2) at hans Kundskaber ere fyldestgiørende

efter den Prove, hvoraf Skolen betinger dens egne Di¬
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fciples Oprykning til den Klasse, i hvilken han attraaer

at optages; 3) at han producerer Vidnesbyrd om ufor¬

dærvede Sæder og, saafremt han har gaaet i en anden

lærd Skole, da Testimonium, som viser, at han ikke enten

er bortviist fra denne, eller paa ulovlig Maade har for¬

ladt den, eller er nægtet Adgang til her at oprykke til

den samme Klasse, i hvilken han vil optages i den anden

Skole. I Skplens syvende Klasse kunne ingen andre

Disciple optages end de, som have giennemgaaet samme

Skoles siette Klasse. § 4. Gienstande for Underviis¬

ningen ere følgende Sprog, Videnskaber og Færdigheder.

1) Dansk. Underviisningen heri meddeles giennem samt¬

lige Skolens Klasser og har til Formaal, deels igien¬

nem dette Sprog at bibringe Disciplene de almindelige

grammatikalske Begreber, deels at bringe dem til at

skrive Modersmaalet correct, reent og med Smag, deels

at giøre dem bekiendte med den danske Literaturs Historie

og de vigtigste Værker i den skiønne Literatur. 2) Tydsk.

Underviisning gives i dette Sprog ved Siden af Dansk,

indtil Adgangen af siette Klasse, hvor den sluttes og

hvor Disciplene maae have opnaaet Færdighed i at over¬

sætte fra Tydsk, kunne correct skrive Sproget og være

bekiendte med det Væsentligste af den tydske Literaturs Hi¬

storie. 3) Fransk, hvori Underviisningen afsluttes med

siette Klasse, maa læres saaledes, at en fransk Forfat¬

ter kan forstaaes og oversættes og Fordringerne ved den

i § 11 foreskrevne Prove kunne fyldestgiøres. 4) Latin.

Underviisningen heri, som tager sin Begyndelse i Skolens

tredie Klasse og afsluttes med den syvende, maa have

til Formaal, at samme Dygtighed i Sproget kan opnaaes,

som hidtil har været tilsigtet. 5) Græsk hvori Under¬

viisningen begynder i fierde og afsluttes i syvende

Klasse, læres omtrent i samme Omfang som hidtil. Med

Underviisningen i Latin og Græsk maa forbindes Med¬

delelsen af en Oversigt over disse Sprogs Literaturhistorie,

over Oldtids=Videnskaben og Mythologien, hvortil benyt¬



Om Skolerne og Gymnasiis. Art. 1. II. 100. 75

tes saavidt muligt trykte korte Læreboger, medens derimod

Disciplene alene leilighedsviis giøres opmærksomme paa det

Vigtigste og Videværdigste af den græske Kunsthistorie.

6) Hebraisk. Da dette Sprog ikke hører til den Cy¬

clus af Lærefag, som antages at udgiøre de nødvendige

ialmindelige Dannelsesmidler, saa vil Underviisning

samme alene være at tilbyde dem, der attraae den. Denne

Underviisning meddeles kun i Skolens siette og syvende

Klasse og Disciplene bringes til det Maal, som ansees

fornødent for at kunne paabegynde det theologiske Stu¬

dium. Intet Æqvivalent for Hebraisk skal fordres af

dem, der ikke heri have taget Anderviisning i Skolen.

7) Religion. Underviisningen heri gaaer deels ud paa

Bibelhistorie, deels paa den christelige Religions Lær¬

domme, og meddeles giennem første til siette Klasse

først efter en kortere Lærebog, senere i en udførligere og

mere videnskabelig Behandling; og bør Religionslæreren

lade det være sig magtpaaliggende at bibringe Disciplene

en levende Erkiendelse af den christelige Religions Sand¬

heder og at gjøre samme frugtbar for Gemyttet. Med

Religionsunderviisningen forbindes Bibellæsning, til Slut¬

ning af det nye Testamente i Grundsproget. 8) Hi¬

storie. Heri undervises giennem samtlige Klasser, og

maae Disciplene ledes til, uden al ufornøden Detail, at

erhverve et sikkert Overblik over alle mærkelige Begiven¬

heder i den gamle og nye Verdenshistorie, med en klar

Indsigt i deres indbyrdes Forbindelse og Sammenhæng;

og bor der efterhaanden, som Underviisningen skrider frem

til de nyere Tider, tages et stedse mere omfattende Hen¬

syn til Culturens Advikling og Folkenes indre Tilstande.

At Fædrelandets Historie læres efter en noget udførligere

Plan, er en Selvfølge. 9) Geographie, som afsluttes

med siette Klasse, læres saaledes, at den physiske forst

doceres og lægges til Grund for den politiske Geographie.

10) Arithmetik. Ander Underviisningen heri, der

gaaer giennem samtlige Klasser, indbefattes ogsaa Lig¬
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ninger af første og anden Grad, Algebra og Logarithmer.

11) De geometriske Discipliner, der ligeledes ere

Gienstand for Underviisning giennem hele Skolen, og

som begynde med geometrisk Tegning, indbefatte: alminde¬

lig Geometrie, Stereometrie og Plantrigonometrie; hvor¬

til føies en kort sammenhængende Oversigt over Astro¬

nomien i et saadant Omfang, at den, dog uden vidt¬

løftig Calcul eller Detail, kan give en tydelig Anskuelse

af Himmellegemernes Forhold, af Lovene for deres Bevæ¬

gelse og af Maaden, hvorpaa disse Love erkiendes; og til

denne Oversigt knyttes da det vigtigste Indhold af den

mathematiske Geographie.12) Naturlære.

Underviisningen heri, der henlægges til siette og sy¬

vende Klasse, maa gradviis følge den videre fremrykkede

mathematiske Underviisning, og optage Elementerne af

samtlige Physikens Dele. 13) Naturhistorie. Denne

Disciplin, der doceres giennem første til siette Klasse

bor mindre gaae ud paa en Fremstilling af Slægter og

Arter eller detaillerede Beskrivelser, end paa en Adsigt

over Mineraliernes, Planternes og Dyrenes Væsen og

charakteristiske Udviklingsformer i Hovedgrupper, oplyst ved

Slægter og Arter som Exempler og anskueliggiort ved

Kundskab til de vigtigste indenlandske Mineralier, Planter

og Dyr. Foruden disse tretten Lære= og Examensfag,

skal der i Skolen ogsaa gives Disciplene Leilighed og Vei¬

ledning til at øve sig i: 14) Skrivning, 15) Teg¬

ning, der dog ikke bør gaae ud paa Kunstfærdighed,

men alene paa at give Øiet og Haanden Sikkerhed.

16) Gymnastik og 17) Sang. § 5. Angaaende

de Regler, hvorefter Underviisningen i enhver af de i

foregaaende § nævnte Discipliner skal skride frem, saavel

fra Klasse til Klasse som i hver Klasse i Særdeleshed,

saa og om de Autores og Lærebøger som paa ethvert

Stadium af Underviisningen skulle benyttes vil det Nær¬

mere blive bestemt ved de Lectionstabeller, som for hvert

Skolesemester af Directionen, efter dertil af Rectorerne
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indsendte Forslag, blive approberede. § 6. Paa samme

Maade vil ved Lectionstabellerne de daglige Skoletimers

Fordeling paa de forskiellige Fag for hvert Semester blive

reguleret; kun fastsættes her som almindelig Regel, at

den ugentlige Skoletid til samtlige Discipliner og Øvelser,

alene Gymnastik undtagen, for hver Discipel i det Høieste

maa indbefatte et Antal af 36. Timer, hvilket maximum

under ingen Omstændigheder maa overskrides hvorimod

det meget mere bor være Gienstand for Skolens Bestræ¬

belser, at indskrænke dette ugentlige Timeantal i de Klasser,

i hvilke saadant uden Skade for Underviisningen lader

sig giore. §7. Skoleaaret tager sin Begyndelse den 1ste

September, og sluttes den 31te August. § 8. Skole¬

underviisningen bør i Skoleaarets Løb ikkun afbrydes ved

de lovbestemte Ferier. Disse ere: a) Juleferien

fra 21de December til 6te Januar, begge inclusive saa

at Underviisningen igien begynder d. 7de Jannar, eller,

hvis denne falder paa en Løverdag eller Søndag, da den

paafølgende Mandag; b) Paaskeferien fra Onsda¬

gen før Skiærtorsdag til den paafølgende Tirsdag, begge

inclusive; c) Pintseferien fra Løverdagen før Pintsedag

til den paafølgende Tirsdag, begge inclusive; d) Som¬

merferien eller Hovedferien, fra den første til den sidste

August, eller Skoleaarets sidste Maaned; e) følgende

Smaaferier: Eftermiddagen for store Bededag, Sanct

Hansdag, den forste Krammarkedsdag i den By, hvori

Skolen holdes; ligesom endeligen Skolens Rector en Gang

om Maaneden kan give en halv Dags Ferie, dog at der

verles i Valget af. Dagene. § 9. I hvert Skoleaar af¬

holdes tvende Skoleexamina, nemlig: a) en Halv¬

aarsexamen, som afholdes i Slutningen af Februar

Maaned af Rector og Skolens Lærere; b) en Hoved¬

examen, som foretages i Slutningen af Julii Maaned

umiddelbart før Sommerferien. Ved denne Examen, som

er offentlig, bliver at iagttage: 1. Dertil indbydes

paa samme Maade som hidtil ved et Skoleprogram.
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2. Ved Examinationen i ethvert af de i § 4 nævnte

tretten Lærefag bør foruden den examinerende Lærer,

være tilstede tvende Censorer, hvoraf den ene er en af

Skolens andre Lærere, men den anden kan være en af

Rector indbuden, i Faget kyndig, Videnskabsmand uden¬

for Skolen; hvorhos ogsaa, foruden disse trende Censorer,

den examinerende Lærer inclusive, Medlemmer af Direc¬

tionen og af Ephoratet kunne deeltage i Censuren, naar

de ere tilstede og ønske det. 3. Ingen kan betragtes som

Censor og deeltage i Censuren over Prøven i noget Fag

i en Klasse, med mindre han har overværet den hele

Examination i samme fra Begyndelsen til Slutningen.

4. Saasnart Examinationen er tilendebragt, meddeler en¬

hver af Censorerne den examinerende Lærer inclusive, en

af de i den følgende § 13 bestemte ser danske Charak¬

terer, og af disse Censorernes særskilte Charakterer ud¬

drages derefter en samlet Specialcharakteer for hele Faget.

5. Efter Udfaldet af Hovedexamen, i Forbindelse med

Disciplens Flid, Fremgang og Forhold i den vedkom¬

mende Klasse, bestemmer derpaa Rector, efter Overlæg

med de vedkommende Lærere i de Fag, som have været

Gienstand for Examen, hvorvidt Disciplen kan ansees mo¬

den til at opflyttes i en høiere Klasse for det næste

Skoleaar. Dette gielder ogsaa om Oprykningen fra siette

til syvende Klasse, hvorved dog blive at iagttage de nær¬

mere Bestemmelser, som herom findes foreskrevne i den

følgende § 15. § 10. I Stedet for den hidtil foreskrevne

Dimission fra Skolen og derpaa følgende examen artium

ved Universitetet træder en ved selve Skolen afholdt Af¬

gangsexamen, hvilken, i Overeensstemmelse med Grund¬

sætningerne og Formaalet for den hele her foreskrevne

Reform af den lærde Skoleunderviisning, skal indrettes

saaledes, at den ikke indskrænker sig til en blot Kundskabs¬

prøve, men at den tillige bliver en sand Modenhedsprove,

hvoraf det, saavidt saadant overhovedet ved en Examen

er muligt, kan kiendes, hvilken almindelig videnskabelig
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Dannelse og aandelig Modenhed Candidaten under det til¬

bagelagte Skolecursus har erhvervet og opnaaet. § 11. Gien¬

standene for Afgangsexamen ere de i § 4 nævnte tretten

Underviisningsfag, i hvilke Prøverne blive følgende: 1. I

Dansk bliver Prøven alene skriftlig, og skal bestaae

i en Adärbeidelse over et opgivet Æmne, ved hvis Be¬

dommelse ikke bor sees paa nogen Kundskabsmasse i et

eller andet enkelt Fag, men paa Candidatens Evne til

Selvtænkning i Forbindelse med Klarhed, Correcthed og

Smag i Fremstillingen. 2. I Tydsk aflægges dobbelt

Prøve, nemlig: a) en tydsk Stiil og b) mundtlig

Oversættelse af en ikke læst tydsk Forfatter. 3. Fransk

er alene Gienstand for mundtlig Prøve, som bestaaer

i: deels Oversættelse af en fransk ikke læst Forfatter,

deels Oversættelse fra Dansk til Fransk. 4. I Latin

aflægges dobbelt Prøve: a) skriftlig ved en Stiil

af passende Omfang, og en Version begge uden Brug

af Lexikon; b) mundtlig prøves Candidaten deels i

hvad der statarisk er læst, hvilket maa indbefatte i

det Mindste saa Meget, som omtrent kan svare til:

af prosaiske Skribenter Cicero. 'de ofsiciis , 100

Kapitler af hans Taler og 4 Boger af Livius; af Dig¬

terne: Horats's Breve, 2 Bøger af hans Oder og 3

Bøger af Virgils Æneide dog at, forsaavidt andre For¬

fattere end de her nævnte vælges, disse da maae høre til

de bedre og ikke for lette; deels ved at oversætte og

forklare lettere Steder af en ikke læst Forfatter. Med

den mundtlige Examination forbindes tillige en passende

Prøve i den gamle Literatur og Oldsager. 5. I Græsk

anstilles alene mundtlig Prøve i det læste Pensum af

historiske, didaktiske og oratoriske Forfattere, saasom Hero¬

dot, Thucydid, Fenophon, Plato og Demosthenes hvilket

i det Mindste maa have et Omfang, som svarer til: af

prosaiske Forfattere: 1 Bog af Herodot, 2 Bøger

af Renophons Anahasis og 3 Bøger af hans Sokratiske

Mærkværdigheder; af Digterne: 4 Boger af Homer og
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1 Tragoedie. I Forbindelse med denne Prøve examineres

tillige i den gamle græske Literatur og Oldsager. 6. Prø¬

ven i Hebraisk indskrænkes til Grammatik og Oversæt¬

telse af det i Skolen Læste, som maa udgiøre i det

mindste 40 Kapitler af Genesis og et Pensum, der svarer

til 15 Psalmer. 7. Prøven i Religion, der alene er

mundtlig, gaaer ud paa det i Skolen Giennemgaaede,

og derunder tillige af det nye Testamente et af de større

Evangelier, eller Marcus's Evangelium i Forbindelse

med et Par af Brevene. S. Historie og 9. Geogra¬

phie ere alene Gienstande for mundtlig Examination.

10. I Arithmetik er Prøven dobbelt, nemlig: deels

skriftlig ved Besvarelse af en Opgave, deels mundt¬

lig. 11. I de geometriske Discipliner bliver lige¬

ledes deels at give en Opgave til skriftlig Besvarelse,

deels at anstille mundtlig Examination, under hvilken

tillige medtages, hvad der i Skolen er læst af Astronomie

med mathematisk Geographie. 12. I Naturlære og

13. i Naturhistorie anstilles alene mundtlig Era¬

mination. § 12. Afgangsexamen afholdes i Begyndelsen

af September Maaned, for det Første, og indtil ander¬

ledes bestemmes, af Skolens egne Lærere i Forening med

tre af Universitetets Professorer som Examenscommissarier,

hvilke dertil af Directionen for hvert Aar udvælges; og

blive i Henseende til Examens Afholdelse følgende Regler

at iagttage: 1. De skriftlige Opgaver meddeles af Exa¬

menscommissarierne. 2. Tilsynet med de skriftlige Adar¬

beidelser føres af en af Skolens Lærere, som dertil af

Rector vælges og ikke maa være Læreren i det Fag, hvor¬

til Opgaven hører. 3. Ved Examinationen i hvert Fag

ere, foruden Examinator tilstede som Censorer en an¬

den af Skolens Lærere, som Rector dertil udvælger, og

en af Examenscommissarierne; hvilke tvende Censorer op¬

give de Steder af Forfatterne og de Gienstande af Vi¬

denskaberne, hvori der skal examineres, men tage iøvrigt

ikke Deel i Examinationen. 4. For hvert Examensfags
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Vedkommende blive saavel de skriftlige Udarbeidelser, for¬

saavidt disse finde Sted, som den mundtlige Prøve be¬

dømte af Examinator og tvende Censorer i Faget, hvilke

derfor meddele Charakterer i Overeensstemmelse med de i

efterfølgende § 13givne Regler; ligesom ogsaa den skriftlige

Adarbeidelse i Modersmaalet bedømmes af en af Examens¬

commissarierne og tvende af Skolens dertil af Rector valgte

Lærere. S. 13. Med Hensyn til Charaktererne for

de under Afgangsexamen aflagte Prover fastsættes folgende

Regler: 1. Charaktererne ved Afgangsexamen ere deels

Specialcharakterer, som tillægges Proverne i de

enkelte Fag, deels Hovedcharakterer som meddeles

for Adfaldet af Examen i det Hele. Specialcharaktererne

ere følgende ser: Udmærket godt, Meget godt, Godt,

Temmelig godt, Maadeligt, Slet; Hovedcharaktererne ere

tre, som benævnes første Charakter, anden Charakter,

tredie Charakter, hvilke svare til og gielde lige med de

nu ved examen artium brugelige latinske Charakterer

laudabilis, haud illaudabilis, non contemnendus, og

ligesom hidtil Charakteren laudabilis har kunnet forhøies

med Tillæget præ cetoris, saaledes skal ogsaa første Cha¬

rakteer kunne gives det Tillæg: „med Udmærkelse“. 2. For

at danne Specialcharakteren have de tre Censorer, som

bedomme de skriftlige og mundtlige Præstationer, umiddel¬

bart efter Bedømmelsen at give hver for sig efter sin

Overbeviisning en af de ovennævnte sex danske Charak¬

terer, af hvilke tre Charakterer derpaa i de Fag, i hvilke

ikkun een Prøve aflægges, een samlet Specialcharakter

for denne uddrages; men i de Fag, i hvilke baade skrift¬

lig og mundtlig Prove aflægges, uddrages paa samme Maade

een Charakter for hver af disse Prøver hvilke to Cha¬

rakterer, forsaavidt angaaer Latin, holdes adskilte som to

Specialcharakterer men for de øvrige Fags Vedkommende

sammenlægges til een Specialcharakter for hele Faget.

3. Der ville saaledes for samtlige tretten Examinations¬

fag falde fiorten Specialcharakterer; men da Charak¬

(6)
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teren for Hebraisk ikke bør medregnes til Hovedcharak¬

teren for hele Examen, bliver denne altid, hvad enten

Candidaten har opgivet Hebraisk eller ikke, at uddrage af

tretten Specialcharakterer. 4. Forholdet imellem disse

tretten Specialcharakterer med Hensyn til deres Indflydelse

paa at danne Hovedcharakteren bestemmes saaledes, at to

Charakterer af en høiere Grad og een Charakter som

staaer to Grader lavere, regnes lige med tre Charakterer

af den mellemliggende Grad, saa at to Admærket godt

og et Godt ere lige med tre Meget godt og saa frem¬

deles. I Overeensstemmelse med dette Forhold tillægges

disse Charakterer følgende Talværdier:

Admærket godt  8.

Meget godt 7.

Godt 5.
*

Temmelig godt 1.

Maadeligt —  7.

Slet 23.

5. Hovedcharakteren bestemmes ved Specialcharakterernes

sammenlagte Talværdie efter følgende Forhold:

Til forste Charakter med Udmærkelse fordres i det Mindste

en Talværdie af 7 Udm. godt og 6 Mg. godt.

— første Charakter .... 7 Mg. godt og 6 Godt.

— anden Charakter.. 7 Godt og 6 Teml. godt.

tredie Charakter .... 5 Godt og 8 Teml. godt.

Med Specialcharakterer af en mindre Talværdie end den

sidstnævnte antages den Vedkommende ikke at have be¬

staaet Examen. §14. Den hele Afgangsexamen fordeles

paa tvende Prover, af hvilke den første eller Afgangs¬

examens første Deel afholdes ved Udgangen af Sko¬

lens siette Klasse i de fem Fag, som efter den fore¬

gaaende § 4 affluttes i denne Klasse, nemlig: Tydsk,

Fransk, Religion, Geographie og Naturhistorie,

og den sidste eller Afgangsexamens anden Deel

afholdes efter Adgangen af Skolens syvende Klasse i de

øvrige til Afslutning i denne Klasse forbeholdte otte
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Lærefag, nemlig: Dansk, Latin, Græsk, Hebraisk,

Historie, Arithmetik, de geometriske Discipli¬

ner og Naturlære. § 15. Enhver af Skolens Di¬

sciple, som har tilbragt to Aar i siette Klasse eller eet

Aar i syvende Klasse, har Adgang til at indstille sig

til respective første eller anden Deel af Afgangsexamen,

uden at Skolen kan nægte ham saadant. Ogsaa i det

Tilfælde, at en Discipel, som har giennemgaaet siette

Klasse, efter afholdt Hovedexamen er erklæret umoden til

at oprykke i syvende Klasse, har han dog Ret til, hvis

han ikke vil forblive i Skolens siette Klasse for at op¬

naae den manglende Modenhed, at forlange sig admitteret

til Afgangsexamens første Deel, forinden han forlader

Skolen, og kan han derefter, naar han ved privat Vei¬

ledning anseer sig tilstrækkelig forberedt, indstille sig til

Afgangsexamens anden Deel, dog ikke ved nogen anden

Skole end den, ved hvilken han har underkastet sig Era¬

mens første Deel. § 16. Ligesom der ved hver Afgangs¬

examens saavel forste som anden Deel bør fores en sær¬

egen dertil autoriseret Protocol, saaledes have Examens¬

commissarierne efter Examens Tilendebringelse at indgive

til Directionen Beretning om Examens Adfald, tillige¬

med de Bemærkninger, hvortil de maatte have fundet

Anledning, hvilken Beretning ledsages af en Adskrift af

Examensprotocollen og af samtlige skriftlige Udarbeidelser.

§ 17. Efter afholdt Examen meddeles Enhver, som har

bestaaet samme, et paa Dansk skrevet Testimonium, der

affattes efter den derfor foreskrevne Formular. § 18. Den

her foreskrevne Underviisningsplan træder fuldstændigen i

Kraft for Skolens nederste Klasse fra næste Skoleaars

Begyndelse eller fra 1ste September 1845; ligesom den

og, efterhaanden som denne Klasses Disciple senere op¬

rykke til høiere Klasser, udvides til disse, indtil saaledes

de Disciple, som have giennemgaaet et fuldstændigt Skole¬

cursus efter den nye Plan, kunne indstille sig til en Af¬

gangseramen, ved hvilken samtlige Fordringer, som efter

(6*)
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det Foregaaende skulle giøres til Candidaterne, kunne

fyldestgieres. For at imidlertid deels de nuværende Di¬

sciple kunne blive deelagtige i de Fordele, som ved den

paatænkte udvidede Underviisning tilsigtes, deels en suc¬

cessiv Overgang fra det ældre til det nyere System kan

beredes, deels Erfaring hurtigere indvindes om, hvorledes

den nye Plan paa den meest hensigtssvarende Maade lader

sig iværksætte fastsættes herved: 1) at, forsaavidt An¬

derviisningen i samtlige Skolens Klasser, uden Alempe

eller Afbræk for dens Øiemed og uden at giore ubillige

Fordringer til de nuværende Disciple, lader sig lempe efter

de Grundsætninger som indeholdes i nærværende Plan,

da bør denne uden Opsættelse giøres gieldende i det større

eller mindre Omfang, som Underviisningens forskiellige

Stadium i de forskiellige Klasser tilsteder; 2) at der for

de Disciple, som i indeværende Aar vilde have været

modne til at indstille sig til examen artium ved Aniver¬

sitetet, bliver istedetfor denne at afholde en Afgangsera¬

men ved selve Skolen under Iagttagelse af den i nærvæ¬

rende Plan foreskrevne Form, men uden at i indeværende

Aar Fordringerne maae udstrækkes over det, som for nær¬

værende Tid kræves til examen artium ved Universitetet,

og da med den Virkning, at de Studerende, som have

underkastet sig denne ved Skolen afholdte Examen, strax

kunne blive inskriberede ved Aniversitetet, for her at paa¬

begynde det forberedende academiske Studium til anden

Examen; I) at denne Afgangsexamen eftersom Under¬
*

viisningen i Skolen mere og mere nærmer sig den ved

den nye Plan bestemte, ogsaa maa i Henseende til For¬

dringerne efterhaanden og i Forhold udvides og skærpes:

4) og vil det af Directionen nærmere blive afgiort, naar

Forandringen i Underviisningen er saavidt giennemfort, at

Disciplene ved Adgangen af 6te Klasse kunne antages

modne til, efter at have underkastet sig denne Afgangs¬

examens første Deel, at oprykke i syvende Klasse for

her at forberede sig til sammes anden Deel.
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Kongen har bifaldet, at den lærde Skole paa Besse¬Resol. 7 Jun.
1841.

stad maa forlægges til Reikiavig og der indrettes efter

en mere udvidet Plan i Forbindelse med et Pastoralsemi¬

narium, hvilken Plan Directionen for Universitetet og de

lærde Skoler har at forelægge Kongen, efterat der er

forfattet Tegning til den fornodne Bygning og Overslag

over Omkostningerne. Det er derhos paalagt Directionen

at correspondere med Finantsdeputationen om, hvorvidt

bemeldte Omkostninger kunne tilveiebringes ved Adtælling

af Renterne af de af Bessestad Skoles Midler, som inde¬

staae i den islandske Jordebogskasse, tilligemed videre be¬

stemte aarlige Tilskud, hvorved Bortbygslingen af Besse¬

stad Gaard og Jorder vil komme i Regning. Tillige vil

det blive at tage under Overveielse, om ikke de islandske

Collectpenges Overskud kunne anvendes, til dette Formaal*).

11 Art. II. 167.

Skr 25Paa Foresporgsel, hvorvidt de borgerlige RaadmændCanc.

Febr. 1840.
i en Kiøbstad for Fremtiden bor have Sæde i Forstander¬

skabet for den lærde Skole, har Cancelliet efterat have

corresponderet med den Kgl. Direction for Aniversitetet og

de lærde Skoler, svaret, at de borgerlige Raadmænd bor

tiltræde Forstanderskabet for den lærde Skole. Dette synes

ligefrem at være hiemlet ved Fr. 7 Nov. 1809 § 113,

der nævner Byens Magistrat i Almindelighed som en af

de Autoriteter, der skulle udgiore Skolernes Forstander¬

skaber, hvoraf følger, at hele Magistraten uden Hensyn

til Antallet af dens Medlemmer, maa indtræde i samme,

og at altsaa de borgerlige Raadmænd, forsaavidt de ere

at ansee som henhørende til Magistraten, ogsaa maae være

berettigede og forpligtede til at tiltræde Forstanderskabet.

14 Art. II. 192.

Regl. for Borger= og Almueskolevæsenet i Fr. 20 Mart.
1844—).

Kbhvn 29 Jul. 1814 er nu ophævet ved Fr. 20 Mart.

*) Ivfr. C. T. f. 1841. S. 520—536.

**) Jvfr. C. T. S. 497.
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1844. I. Bestyrelsen og Opsynet. 1) Samtlige

Skoler i Kbhvn og dens Forstæder med Undtagelse af dem,

der enten henhøre under Militair=Etaten eller have den

egentlige lærde Underviisning til Formaal, skulle, under

hvilket Religions=Samfund de end høre, staae under Over¬

bestyrelse og Overopsyn af den Kgl. Direction for Almue¬

og Borgerskolevæsenet. Denne Direction skal bestaae af

Overpræsidenten, Provsten bed Frue og Provsten ved

Holmens Provsti, en af Kongen, paa Forslag af Stadens

Magistrat, udnævnt Borgermester eller Raadmand og 2

af Stadens Repræsentanter, der i Overeensstemmelse med

Anordn. 1 Jan. 1840 § 36 udvælges af Repræsentan¬

terne; endelig forbeholder Kongen sig selv paa Indstilling

af det danske Cancellie at udnævne en i Underviisnings¬

faget kyndig og erfaren Mand til under Navn af admini¬

strerende Directeur at tage Sæde i Directionen med en

aarlig Løn af 1600 Rbd., der ligesom Skolevæsenets

pvrige Adgifter blive at afholde af Stadens Kasse. Disse

Medlemmer tage Sæde efter deres Anciennitet, dog saa¬

ledes at Overpræsidenten stedse haver Forsædet. Den ad¬

ministrerende Directeur vil det i Særdeleshed paaligge at

føre et virksomt og omfattende Tilsyn med Underviisnings¬

væsenet i samtlige Skoledirectionens Overtilsyn underlagte

Skoler og navnlig at paasee, at saavel Lærerne, som

de, der have det nærmeste Opsyn med disse, opfylde

deres Pligter og at stadig Skolegang overholdes. Naar

nogen Mangel i saa Henseende, enten ved hans Skole¬

besog eller paa anden Maade kommer til hans Kundskab,

har han at sørge for at samme bliver afhiulpen, i alt

Fald ved at andrage Sagen for den samlede Skoledirec¬

tion. Ligeledes har han at fore Hovedcontrollen med, at

ingen skolepligtige Børn savne den fornødne Underviisning,

i hvilken Henseende bliver at forholde efter de nærmere

Bestemmelser, som derom indeholdes i § 48. Saa har

han og at henvende sin særdeles Opmærksomhed paa,

hvad som maatte tiene til Skolevæsenets Forbedring, og
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derom at giøre Andragende for Directionen. Ogsaa haver

han at indtræde i den administrerende Direction for Sta¬

dens Fattigvæsen i alle de Sager, der angaae Anderviis¬

ningen i de under samme hørende Skoler. Uagtet det,

efter det Foranførte i Særdeleshed paaligger den admini¬

strerende Directeur at paasee Alt, hvad der vedkommer

det Directionen underlagte Skolevæsens Tarv saa skal

det dog ligeledes være de øvrige Medlemmers, Pligt at

paage herover. Fornemmelig bor Provsterne deeltage i

Omsorgen for Underviisningens Fremme, navnlig i Re¬

ligionen, og de Borgerrepræsentanter, der have Sæde i

Directionen, varetage det Oeconomiske. Iøvrigt skal det

være Directionens Medlemmer overladt efter fælleds Over¬

eenskomst at fordele Forretningerne mellem sig saaledes,

som de finde det passende. Secretairposten under Direc¬

tionen skal vedblive, og Secretairen blandt de øvrige ham

paaliggende Forretninger fremdeles udføre Referatet i Di¬

rectionens Forsamlinger. 2) Under Skoledirectionen have

Skolecommissionerne i hver Menighed at føre det specielle

Tilsyn med de i samme værende Skoler. Fra dette Til¬

syn undtages alene de Skoler, som have egne autoriserede

Bestyrelser idet disse skulle staae i samme Forhold til

Directionen, som Skolecommissionerne. 3) Alle ved en

Menighed ansatte Præster saavelsom og de til Medhielp

i de geistlige Forretninger ansatte Katecheter, ere paa

Embedsvegne Medlemmer af Skolecommissionerne, med

Undtagelse af Sognepræsterne ved Vor Frue og Holmens

Menigheder der som Provster have Sæde i Skoledirec¬

tionen; og vil altsaa i deres Sted den første residerende

Capellan ved hver af hine Menigheder have at indtræde

som Formand i Skolecommissionerne. Iøvrigt udnævner

Skoledirectionen, efterat have modtaget vedkommende

Commissions Forslag, saamange bekiendte duelige og gode

Mænd som den anseer fornødent til Udførelsen af de

Commissionen paahvilende Forretninger. I Tilfælde, at

nogen af Commissionens Medlemmer giver Underviisning
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i en under samme sorterende Skole, eller paa anden

Maade fungerer i en Commissionen underordnet Stilling,

bor dette Medlem udtræde af Commissionens Forsamlin¬

ger, hver Gang der maatte være Noget at forhandle,

hans Stilling i foranforte Henseende vedkommende. 4) Det

bliver Skolecommissionernes Pligt hver i sin Kreds at

drage Omsorg for, at Hensigten af Skoleunderviisningen

opnaaes i Overeensstemmelse med denne Anordning, og

at Menighedens til dens Forforg betroede Skoler holdes i

behørig Orden; til hvilken Ende Medlemmerne efter ind¬

byrdes Aftale dele Forretningerne mellem sig saaledes som

de til Hensigtens Opnaaelse finde det tienligst; hvorved

dog bliver at iagttage, at et af de verdslige Medlemmer

overtager Omsorgen for det Oeconomiske og at de geist¬

lige Medlemmer fortrinligviis overtage Tilsynet med Au¬

derviisningen, i Særdeleshed i Religionen. Hver Gang,

et af Skolecommissionens Medlemmer besøger en Skole,

bor han desangaaende giore Antegnelse i Skolens Proto¬

col med Bemærkning om, hvorledes han har befundet

Tilstanden, samt angaaende Resultatet af hans Ander¬

søgelse afgive Beretning til den samlede Commission, der

betræffende Forfatningen i samtlige den underlagte Skoler

har at afgive Qvartalsberetninger til Directionen. 5) Bi¬

skoppen har paa Embedsvegne at giore sig bekiendt med

Skolernes Tilstand her i Staden, til hvilken Ende han er

berettiget ikke alene til at besoge Skolerne, men ogsaa til

fra Skolccommissionerne og Skolernes Bestyrelser at ind¬

hrnte alle de Efterretninger som i denne Henseende maatte

ansees fornodne. Ligesom Stadens Provster som Med¬

lemmer af Skoledirectionen ifølge Forordningens §1 have

at sorge for Underviisningens Fremme, saaledes skal det

og i Særdeleshed paaligge hver Provst i sit Provsti aar¬

lig at visitere de deri værende Skoler, der ei have lærd

Underviisning til Gienstand. Iøvrigt ere Sognets Præ¬

ster efter Embeds Medfor Tilsynsmænd med alle inden

Sognets Grændser beliggende Skoler, naar de kun ikke
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høre under nogen anden Skolecommission; dog gielder dette

kun om Skoler der besøges af skolepligtige Børn af den

evangelisk=lutherske Confession og ikke have lærd Under¬

viisning til Formaal. II. Skolevæsenets Øiemed.

6) Det Øiemed, med Hensyn til hvilket Underviisningen

i Skolerne og alle Øvelser i samme bør indrettes er at

Børnene ved deres Siæls= og Legemskræfters rigtige Ud¬

vikling kunne dannes til gudfrygtige, forstandige og ret¬

sindige Mennesker og Borgere og til den Ende tidligen

hindres fra Lediggang og Laster, vænnes til Sædelighed

og Orden og anfores til Kundskaber og Færdigheder, som

ere nødvendige for Mennesket og Borgeren. III. Of¬

fentlige Skoler. 7) Offentlige Skoler ere de, hvis

Bestyrelse og Benyttelse ere underlagte de anordnede

Skoleautoriteter, om Skolerne end ganske eller tildeels have

deres Oprindelse fra privat Godgiørenhed. De bor i Al¬

mindelighed have egne fra al Forbindelse med private In¬

stituter afsondrede Localer, dog kan herfra af Skoledirec¬

tionen tilstedes Undtagelse i Tilfælde, hvor Omstændig¬

hederne maatte tale derfor og saadant uden Skade for

Skoleunderviisningen kan skee. Der skal efterhaanden,

som Communens Evner tillade det, og Leilighed dertil

gives, anskaffes og indrettes Skolebygninger for hvert

Sogn, hvis Bestemmelse skal være at optage samtlige

Born, som soge de offentlige Skoler og bliver der ved

Anskaffelsen af slige Bygninger navnlig at tage Hensyn

til, at Localet tilsteder Anbringelse af gymnastiske Appa¬

rater. De nærmere Foranstaltninger, som til foranførte

Hensigts Opnaaelse giøres fornødne, har det Kgl. danske

Cancellie at indlede med Skoledirectionen og Communal¬

bestyrelsen, hvorefter Kongens Approbation bliver at ind¬

hente. A. Kirkeskoler. 8) Kirkeskolerne betragtes som

offentlige Skoler, og staae som saadanne, fornemmelig

hvad Underviisningsvæsenet angaaer, under Skoledirectio¬

nens Overtilsyn og Overbestyrelse. De forestaaes nær¬

mest af deres Curateler, hvilke foruden de dem i Over¬
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eensstemmelse med Fundatserne ved denne Anordning hiem¬

lede Rettigheder have de samme Tvangsmidler at anvende

mod Børn, Forældre og andre Paagieldende, som Skole¬

commissionerne i de forskiellige Sogne. 9) Da deri

Kirkeskolerne gives en mere udvidet Underviisning end den,

der kan erholdes i de øvrige Almueskoler i Staden, bor

Curatelerne til Optagelse i Kirkeskolerne aarlig vælge Halv¬

delen blandt saadanne Børn af uformuende Forældre, som

i andre offentlige Skoler have udmærket sig ved Flid og

sædeligt Forhold og derfor anbefales af Skolecommis¬

sionerne til at optages i Kirkeskolerne. Til den Ende

have samtlige Skolecommissioner ved hvert Aars Adgang

at meddele Curatorerne for Kirkeskolerne i de respective

Søgne en Liste over de Børn i de offentlige Skoler, som

de, saavel med Hensyn til Forældrenes Aformuenhed til

at give deres Børn en for disses tilkommende Bestemmelse

passende Anderviisning, som og til Bornenes Flid og

Sædelighed, ansee egnede til Optagelse i Kirkeskolerne;

dog maa intet Barn optages, medmindre det har erhver¬

vet sig de Kundskaber, som udfordres til Optagelse i de

offentlige Skolers anden Klasse. Angaaende Omfanget af

den Underviisning, som idetmindste bor meddeles i samt¬

lige Kirkeskoler, forbeholder Kongen Sig efter Forestilling

fra Cancelliet at give nærmere Bestemmelse. 10) Det

tilkommer de hidtil dertil berettigede Autoriteter at be¬

skikke Lærere og Lærerinder ved Kirkeskolerne, dog at disse

vælges blandt saadanne Personer, der ere qvalificerede til

at vorde ansatte ved offentlige Skoler. Samtlige Lærere,

med Undtagelse af den, der er ordineret Katechet antages

paa Opsigelse. Jøprigt forventer Kongen, at Kirkeskoler¬

nes Bestyrere ved Udøvelsen af den dem forbeholdne Ret

til at besætte Lærerpladserne ville tage særdeles Hensyn

til, at de herved kunde forbedre saadanne Læreres Kaar,

som ved de andre offentlige Skoler have udviist særdeles

Duelighed og Nidkiærhed i deres Kald. 11) De Børn,

som forrette Kirkesang, forsynes af Kirkeskolerne med de
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dertil fornødne Klæder; men iøvrigt maae Klæder og

andre benesicia af Curatelerne ikkun tildeles af de Ind¬

tægter, som ved Gaver og testamentariske Dispositioner

dertil ere bestemte. 12) Kirkeskolernes Midler skulle frem¬

deles bestyres af de nu dertil berettigede Autoriteter, og

de vedkommende Curateler aflægge aarligt Regnskab over

Anvendelsen af Skolens Indtægter i det forløbne Aar.

Regnskaberne bør inden 1 April indsendes til de sædvan¬

lige Revisorer, men forsaavidt ikke haves nogen Bestem¬

melse i denne Henseende, blive de at indsende til Skole¬

directionen, der foranstalter dem reviderede. Naar Regn¬

skaberne efter det Foranførte ere anden Revision under¬

givne bor Curatelerne dog hver for sit Vedkommende til

Skoledirectionen aarlig indsende en Gienpart af bemeldte

Regnskaber. B. De offentlige Sogneskoler, dis¬

ses Inddeling og Anderviisningsgienstandene

i samme. 13) Ethvert Sogn bør have et tilstrækkeligt

Antal Betalingsskoler og de nodvendige Friskoler. I Re¬

gelen skal der for Bornenes Underviisning i de Skoler,

der vedligeholdes paa Communernes Regning, af Foræl¬

dresie eller andre Vedkommende erlægges en vis maaned¬

lig Betaling, hvis Størrelse nærmere af Skoledirectionen

bliver at fastsætte for hver Skole. Erklære imidlertid

Forældrene eller Værgerne sig saa trængende at de ikke

kunne erlægge Betaling, blive Bornene at optage i sær¬

egne Friskoler, der for Fremtiden aldeles afsondres fra

dem, i hvilke Betaling erlægges. De for Betalings¬

skolerne fastsatte Skolepenge skulle Skolecommissionerne

være bemyndigede til at eftergive for enkelte Børn for en

Tid af een eller to Maaneder naar det bevises, at der

er tilstødt Forældrene eller andre Vedkommende noget

Aheld, hvorved de for en Tid ere satte ud af Stand til

at afholde samme. Adebliver ellers Nogen med Betalin¬

gen for 2 Maaneder eller erklærer sig ude af Stand til

længer at erlægge samme, bliver det paagieldende Barn

at henvise til Underviisning i en Friskole. 14) Ethverk
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Kiøn bør saavel i Betalings= som i Friskolerne ufravige¬

ligen have sine særskilte Klasser. I Betalingsskolerne ber

der derhos være: 1) Indbyrdes Underviisningsklasser, der

optage de Born, som ikke have lært Indenadslæsning og

de første Begyndelsesgrunde i Skrivning og Regning, og

hvori hvert Kion undervises 3½ Time daglig, det ene om

Formiddagen, det andet om Eftermiddagen efter Skole¬

commissionens nærmere Bestemmelse, og bør i Henseende

til Religionsunderviisningen iagttages Reser. 16 Mai 1824*

og § 42 i Bestemmelserne for indbyrdes Underviisning.

Saafremt der i et Sogn ikke findes saa mange betalende

Born af samme Kion, at en egen Indbyrdes=Anderviis¬

ningsklasses Oprettelse for disses Skyld kan ansees ned¬

vendig, bør Skolecommissionen til Omkostningernes Be¬

sparelse drage Omsorg for, at der anvises dem Plads i

en saadan Klasse af et tilgrændsende Sogn. 2) Et i

Forhold til Sognets Storrelse passende Antal Klasser,i

hvilke Børnene indgaae, naar de have fuldendt den under

Nr. 1 ommeldte Underviisning, og da undervises indtil

deres Confirmation. Disse Klasser betragtes i Forhold

til de under Nr. 1 anførte som 2den Klasse og kunne

med Hensyn til Skoletiden og Underviisningens Omfang

være: a) Halvdagsklasser med 4 Timers daglig Underviis¬

ning i Læsning, Religion, Skrivning, Regning, Retskriv¬

ning, Skriftlæsning og Geographie hvorhos der bor bi¬

bringes Bornene passende Kundskab om Fædrenelandets

Historie saa og om Naturen, dens Indretning og Virk¬

ninger. b) Aftenklasser med 3 Timers Underviisning

i Læsning, Religion, Skrivning, Regning, Retskrivning,

*) Dette Rescr. bestemmer, at den første halve Time om Morge¬

nen, førend den indbyrdes Underviisning begynder og uden

Afgang i de for denne bestemte Timer, skal benyttes til

Bøn og til at forklare Børnene Bønnens Hensigt og

enkelte Steder af Psalmer eller de fatteligste Stykker af

Luthers Catechismus og Lærebogen. (AlgreeneUssings

Reskriptsamling f. 1824 S. 185.)
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Skriftlæsning og Begyndelsesgrundene af Geographie, især

Fædrenelandets. I Aftenklasserne maae ikkun optages

saadanne Born, som ere paa Arbeide om Dagen, og der¬

hos have de Kundskaber inde, som fordres for at opflyt¬

tes fra Indbyrdes=Anderviisningsklasser. Iøvrigt paalig¬

ger det saavel Skoledirectionen som vedkommende Skole¬

commission efter Evne at virke hen til, at disse Klasser

efterhaanden indskrænkes, og at navnlig Pige=Aftenklas¬

serne aldeles bortfalde og Børnene derimod indsættesi

Dagklasserne. c) Naar det befindes, at der i et Sogn

er et tilstrækkeligt Antal Forældre, der kunne ønske i en

af Skolerne at forskaffe deres Børn en noget udvidet An¬

derviisning og derfor betale en forhøiet Skoleløn, bør der

for disse Børn oprettes en Heeldagsklasse med 6 Timers

daglig Underviisning i Læsning, Religion, Regning, Skriv¬

ning, Retskrivning, Skriftlæsning, dansk Grammatik, Geo¬

graphie, Fædrenelandshistorie, Naturlære, geometrisk Teg¬

ning og Tydsk. I alle Klasser gives tillige Underviisning

i Choral= og fiirstemmig Sang, samt i Pigeklasserne, saa¬

vel i Dag= som i Aftenklassen, ogsaa i Syning, Strik¬

ning, Stopning og Spind, hvortil passende Tid uden Af¬

bræk i de ovenbestemte Anderviisningstider bor bestemmes.

De flere Halvdagsklasser der i eet Sogn haves for samme

Kiøn, kunne indrettes saaledes, at den Underviisning, der

er givet i den ene fortsættes i den anden, og Børnene

altsaa efter deres Fremgang forflyttes. Det staaer ikke

til Forældrene eller dem, som træde i disses Sted, at

bestemme, at Børnene skulle fritages for nogle af de An¬

derviisningsfag, der ere anordnede for den Klasse, hvori

de gaae. 15) Underviisningen i Friskolerne skal ordnes i

Overeensstemmelse med, hvad i foregaaende § er bestemt

om Betalingsskolerne, saaledes at der for hvert Kiøn bli¬

ver Indbyrdes=Underviisningsklasser, hvorfra Børnene siden

opflyttes til 2den Klasse, i hvilken der meddeles 3 Ti¬

mers daglig Underviisning i Læsning, Religion, Skriv¬

ning, Regning, Retskrivning, Skriftlæsning og Begyndel¬
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sesgrundene af Geographie, især Fædrelandets. Ogsaa i

Friskolerne kan der være Aftenklasser, om hvilke de samme

Regler skulle gielde som ere foreskrevne med Hensyn til

Betalingsskolernes Aftenklasser, navnlig skulle Skoledirec¬

tionen og Skolecommissionerne lade det være sig magt¬

paaliggende at virke hen til, at de efterhaanden indskræn¬

kes, og hvad Pigerne angaaer om muligt aldeles bort¬

falde. 16) Gymnastikunderviisningen bor ved alle Dag¬

klasser for Drenge indrettes i Overeensstemmelse med Pl.

24 Aug. 1830, men det bør være Skoledirectionen magt¬

paaliggende, at drage Omsorg for, at Tiden til denne

Underviisning fastsættes saaledes, at især i Halvdagsklas¬

serne Intet afgaaer i den øvrige Underviisning. Det bør

ogsaa paasees, at Børnene flittig bade sig, og at der un¬

der nøiggtigt Opsyn gives Drengene Anviisning til at

svømme. C. Almindelige Bestemmelser om Di¬

seiplin, Orden og god Skik i Skolerne. a. Skole¬

stuer. 17) Skolestuerne skulle være tilstrækkeligt lyse og

rummelige samt saaledes indrettede, at Lærerne let kunne

oversee alle deres Lærlinger og af dem alle sees og høres.

Hver Klasse bor have sit Værelse for sig. 18) For at

spare Rum til Skolestuer i de offentlige Skolebygninger,

og for ikke at udvide disse Bygninger, mere end fornodent,

fastsættes det herved som Regel, forsaavidt ellers ikke

Fundatser herfra giøre Undtagelser, at ingen Lærer maa

gives Bopæl i Bygningerne som Lærer, men alene da,

naar det findes gavnligt tillige at overdrage ham saadant

Opsyn som Inspecteur, at han for dets Skyld nedven¬

digen maa boe paa Stedet. b. Antal af Børn. 19) Det

Antal Born, som af een Lærer maa undervises paa een

Gang, bor i Indbyrdes=Underviisningsklasserne ikke over¬

stige 100, men i Dag= og Aftenklasserne ikke 35 Børn.

Lærerne i en Indbyrdes=Underviisningsklasse gives en

Hielper, som i Overeensstemmelse med § 10 i Bestem¬

melserne for Methoden kan tages fra de høiere Klasser;

dog bør saa ofte verles med Hielperen, at dennes egen
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Fremgang derved ei hindres. c. Timetabeller. 20) Hvor¬

ledes Lærefagene i hver Classe fordeles, saa at Tiden

nyttes paa bedste Maade, og tilbørlig Afvexling finder

Sted, bliver at anfore i Timetabeller, som for hver Klas¬

ses hele Underviisning udkastes af Lærerne og forelægges

Skolecommissionen til Approbation. Naar de af denne

ere approberede, skulle de opslaaes i Klassen og nøie

folges. d. Skoleprotocoller. 21) Der skal holdes en

almindelig Hovedprotocol, i hvilken hvert Barn har sit

Folium, hvor dets fulde Navn, dets Forældres, og hvis

det er hos Pleieforældre, disses Navne og Opholdssted,

dets Fodsels=, Daabs= og Vaccinations=Aar og Datum

samt Ind= og Adskrivnings=Datum, Charakterer og Op¬

flytninger ved de afholdte Examina m. v. blive at anføre.

Endvidere holdes i hver Klasse saadanne Protocoller eller

Bøger, som Skoledirectionen maatte finde fornødne, og

til hvilke den afgiver Schemata. e. Examen. 22) En¬

gang om Aaret skal der holdes offentlig Examen ved hver

Skole, ved hvilken samtlige Børn skulle giøre Rede for,

hvad de have lært, hvornæst Opflytning til høiere Klasse

eller Afdeling og Adskrivning af Skolen, forsaavidt der¬

til fornøden Kundskab er erhvervet, skal finde Sted. I

Indbyrdes-Anderviisningsklasserne afholdes denne Examen

om Efteraaret efterat Sommer=Skolegangen er endt, men

i de øvrige Klasser om Foraaret efter Vinter=Skolegangen.

Naar denne Examen er afholdt i det ene Halvaar, af¬

holdes i det næste en Opflytnings=Examen, dog ei offent¬

lig, ved hvilken de Born, som af Lærerne ansees modne

til Opflytning, eller som selv forlange at prøves, exami¬

neres. Saavel ved den aarlige offentlige som ved Op¬

flytnings=Examen bør idetmindste det Medlem af Skole¬

commissionen, som har det specielle Tilsyn med Skolen,

stadigt være tilstede, og af dens øvrige Medlemmer mode

desuden et eller flere, eftersom de have Leilighed. Exa¬

minationen udføres af Lærerne, men det overlades til de

af Skoledirectionens' og vedkommende Skolecommissions
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Medlemmer, der ere tilstede, at opgive Gienstandene der¬

for. Enhver Examen bor anmeldes saa betimeligt for

Skoledirectionen, at dens Medlemmer, om de ønske det,

kunne overvære samme. 23) Directionen bor foreskrive et

Schema, som ved Examen skal udfyldes saaledes, at deraf

kan erfares hvert enkelt Barns Alder, Evner, Skolegangs¬

tid, Flid og Opførsel. Til disse Oplysninger bor da ved

Charakterernes Meddelelse, som bestemmes af det tilsyn¬

havende Medlem af Skolecommissionen og Læreren, ikke

mindre tages Hensyn end til Børnenes Svar. 24) For¬

end den offentlige Examen afholdes, skulle de Børn, som

ansees duelige til Opflyttelse i høiere Klasse eller til Ad¬

skrivning af Skolen, af Læreren anmeldes og foreslaaes

for Skolecommissionen, for at den under Proven især kan

være opmærksom paa disse. s. Skolebøger. 25) Un¬

derviisning i Religion gives efter de allernaadigst autori¬

serede Lærebøger. Iøvrigt maae ingen Lære= eller Læse¬

bøger bruges i Skolerne, forinden Skoledirectionens Ap¬

probation derpaa erhverves. 26) Læsebogerne leveres frit

i alle offentlige Skoler, og det bør fra Bestyrelsens Side

nøie paasees, at de stedse forefindes i et tilstrækkeligt An¬

tal, men Lærebøgerne anskaffes af Børnenes Forældre

eller Værger; dog gives disse ogsaa uden Betaling, for¬

saavidt Vedkommende aldeles mangle Evne til at bekoste

dem. g. Kirkegang. 27) De ældre Børn tilholdes

jevnligen at møde i Kirken med en af Skolelærerne og

denne giennemgaaer siden kortelig Prædikenen med dem.

h. Ferier samt Adeblivelse fra Skolen efter

Tilladelse. 28) De aarlige Ferier i Skolerne skulle

være: Juleferien, der skal gives Dagen for Juleaften og

ophøre med den 2 Jan., saa at der atter holdes Skole

den 3 Jan.; Paaskeferien, der begynder Onsdagen før

Skærtorsdag og opherer med Tirsdagen efter Paaske;

Pintseferien, der begynder Løverdagen for Pintsedag og

ophører med Tirsdag efter Pintse, og Sommerferien, som

er de sidste 8 Dage af Juli og de første 8 Dage af
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August Maaned. Desuden kan, naar der 14 Dage efter

hinanden uafbrndt har været. holdt Skole, Frihed en

enkelt Dag tilstaaes af det tilsynhavende Medlem af Skole¬

commissionen. 29) Læreren kan give et Barn Lov til

at blive borte fra Skolen en enkelt Dag, hvilket saavel¬

som Grunden han i saa Fald har at anføre i Skolejour¬

nalen. Naar derimod et Barn for længere Tid er for¬

hindret i at besøge Skolen, skal Læreren, for hvem For¬

ældrene eller de, der staae i disses Sted, altid skulle

giøre Anmeldelse om Børnenes Udeblivelse, strax derom

underrette det af Skolecommissionens Medlemmer, der har

det specielle Tilsyn med Skolen, som, naar han finder

Begieringen grundet, meddeler en Tilladelsesseddel, der af¬

leveres til Læreren. i. Skolepolitie. 30) Børnene

skulle møde i Skolerne til bestemt Tid, reenligt og søm¬

meligt paaklædte, og medbringe deres Skolebbger. Hol¬

des Børnene ikke reenlige bør Forældrene, saafremt disse

have Skylden, efter Skolecommissionens Kiendelse, hver¬

gang saadant befindes erlægge en Mulct af 4—8 Sk.

Sølv. Børnene skulle vise deres Lærere Ærbødighed og

Lydighed, og nøie rette sig efter de Forskrifter, de maatte

give dem til god Ordens Vedligeholdelse i Skolen. Naar

et Barn begaaer nogen Feil, bør Læreren soge at rette

det ved Formaninger ved at forbyde det Deeltagelse i

Legetimerne eller, saafremt dette ikke frugter ved at ned¬

flytte det eller sætte det paa en særskilt Plads; men skulde

ogsaa disse Forholdsregler forblive frugtesløse, kan Lære¬

ren straffe Barnet med en tynd Tamp uden Knuder eller

med en Rotting, men ikke med Riis, og kun med Slag

paa Ryggen. Dog bør Læreren ei ubetinget være bunden

til den foranførte Orden i Straffemidlernes Anvendelse,

men er Forseelsen af det grovere Slags, kan han strax

anvende et af de strængere. Ved Skolestraffes Adøvelse

bør Læreren vogte sig for Partiskhed Lidenskab. eller

Overilelse. Han bør aldrig tillade sig nogen Mishand¬

ling; Ørefigen, Slag med Haanden, Kniben eller Skiælds¬

(7)
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ord ere aldeles forbudne. Skulde nogen Lærer forsee sig

ved at bruge haard og vilkaarlig Adfærd imod et Barn,

da har dets Forældre, Værge ellér Husbond i dette som

i andre Tilfælde, hvor de maatte finde sig beføiede til

Anke over Læreren, at henvende sig til Skolecommissionen,

som efterat have undersogt Klagens Rigtighed drager Om¬

sorg for at Læreren, saafremt han befindes skyldig, vor¬

der straffet med Irettesættelse, Mulct eller Afskedigelse

efter Omstændighederne. Finder Læreren at de ovenan¬

førte ham tilladte Straffe ere utilstrækkelige, har han at

indberette Sagen til Skolecommissionen for at erholde

nærmere Forholdsregler. Flittige Børn bør. Læreren ved

passende Opmuntringer søge at belønne. 31) Børn, som

have smittende Udslet, maae ei, forinden de ere helbredede,

besøge Skolen og bør, om de der indfinde sig, strax af

Læreren hiemvises ligesom det og paaligger ham at an¬

melde saadant for Skolecommissionen, som har at drage

Omsorg for, at saadanne Børn helbredes. Skolecommis¬

sionen skal være bemyndiget til at mulctere de Forældre,

Værger eller Huusbonder, som vise sig forsømmelige i

Henseende til saadanne Børns Helbredelse fra 2 Mk. til

2 Rbd. ugentlig. Ere Forældrene uformuende, bør Bør¬

nenes Helbredelse foranstaltes af Fattigvæsenet. 32) Bli¬

ver noget Barn sygt af Kopper Meslinger, Forraadnel¬

sesfeber, Blodgang, Kighoste eller nogen anden saadan

smitsom Sygdom, maa det ikke komme i Skolen, for¬

inden det ved Lægeattest godtgiøres, at det er fuldkommen

helbredet og ikke udsætter de øvrige Børn for Smitte.

k. Tvangsmidler ved Skoleforsømmelser. 33) Læ¬

rerne i de offentlige Skoler skulle ved hver Maaneds Slut¬

ning indgive til Sognets Skolecommission en Beretning

om, hvilke Børn der i Maanedens Løb ere udeblevne fra

Skolen, hvormange Dage hvert enkelt Barn har forsømt,

og Anledningen dertil. Disse Børns Forældre, Værger

eller Huusbonder blive derefter i den paafølgende Maaneds¬

samling af Commissionen at dictere Mulct af 4 ß. Sølv
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forste Gang for hver Dag, Barnet eller Tyendet, uden

at Sygdom eller anden lovlig Grund er godtgiort, har

forsomt Skolen. Dog er Commissionen berettiget til at

eftergive Mulcten, naar Barnet i en Maaned ikkun er

udeblevet een eller to Gange, i hvilket Tilfælde den blot

har at forekalde og advare de Paagieldende. Blive Mule¬

terne frugtesløse, skulle disse for gientagne Forsømmelser
forhøies først til S, siden til 16 og endelig til 32 ß. Sølv

for hver forsømt Dag. Beretning om de dicterede Mulc¬

ter indsendes hver Maaned til Skoledirectionen; og haves
der Anledning til at antage, at Grunden til enkelte Børns

Forsømmelse har ligget hos disse selv kan Beretningen

indsendes ledsaget med Indstilling om, at de dicterede Mulc¬

ter for disse Børns Vedkommende maae bortfalde, hvilket

Skoledirectionen skal være bemyndiget til at indvillige i,

imod at der gives Børnene en corporlig Revselse. Mulct¬

listerne sendes derefter af Directionen, forsynede med dens

Approbations=Paategning, til Underfogden, der med en

Frist af 14 Dage tilholder de Skyldige at udrede de dem

dicterede Mulcter, da disse i modsat Fald blive at inddrive

ved Adpantning, og, saafremt Intet hos de Paagieldende

er at erholde, at afsone efter Fr. 16 Nov. 1836. For

Udpantningen skal erlægges ialt 36 ß., hvori Betalingen

til Vidnerne er indbefattet, hvilket Gebyhr bliver at ind¬

drive tilligemed det Mulctbeløb, hvorfor Adpantningen.

iværksættes. Forsaavidt Mulcterne ere dicterede formedelst

Børnenes Adeblivelse fra de gymnastiske Øvelser, bør saa¬

dant iøvrigt særligt udhæves i de Beretninger, Skolecom¬

missionerne ifølge det Foranførte have at afgive til Direc¬

tionen, med Bemærkning, om der maatte være nogen sær¬

deles Grund til at vise Skaansel imod Forældrene. 34) Saa¬

danne Personer der ere henimod eller over Confirmations¬

Alderen, og ikke ved Anvendelse af de i denne Anordning

nevnte Midler have været at bringe til ordentlig Skole¬

gang eller til Confirmation, kan Skoledirectionen lade hen¬

sætte til Underviisning i den ved Ladegaarden indrettede

(7
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Tvangsskole, for at der kan bibringes dem de Kundskaber,

de behøve for at blive confirmerede. Skulde i denne Hen¬

seende mode nogen Hindring fra Fattigvæsenets Side, bli¬

ver Sagen at indsende til Afgiørelse af det danske Can¬

cellie. I. Lærerposternes Besættelse. 35) Til at

ansættes som Lærere ved Hovedstadens eller dens For¬

stæders offentlige Skoler skulle, forsaavidt der ikke er

Spørgsmaal om den blotte Underviisning i en eller anden

mechanisk Færdighed saasom Kaligraphi, Gymnastik eller

deslige, ikkun følgende have Adgang: a) theologiske Candi¬

dater, b) dimitterede Seminarister samt —med Und¬

tagelse af Religions=Anderviisning — c) Studenter, som

med god Charakteer have taget første og anden Examen,

og som med paalidelige Vidnesbyrd kunne godtgiøre, at

saavel med Hensyn til deres Sæder som Kundskaber Skole¬

underviisningen kan dem betroes. Iøvrigt skal enhver,

der attraaer en saadan Lærerpost, ledsage sin Ansøgning

med en af troværdige Personer attesteret Beretning om

sit Levnetsløb og med paalidelige Vidnesbyrd om sin sæde¬

lige Vandel; ligesom det og nøie bør paasees, at de Per¬

soner, som gibes Adgang til at undervise i mechaniske

Færdigheder, ere sædelige og devtil skikkede Mennesker,

hvem Børnene med Rolighed kunne betroes. Saasnart

Vacance i en Lærerpost indtræffer, skal derom giøres Ind¬

beretning fra vedkommende Skolecommission til Skole¬

directionen, som derom lader indrykke en Bekiendtgiørelse

i Adresseavisen og efter 14 Dages Forløb fra denne Be¬

kiendtgiørelses Datum tilstiller Skolecommissionen samtlige

indkomne Ansøgninger hvilke denne derpaa snarest muligt

tilbagesender, ledsagede af Betænkning og Forslag til Po¬

stens Besættelse, der tilkommer Skoledirectionen. Dog for¬

holdes med Lærerposternes Besættelse ved de heri Staden

værende Kirkeskoler som hidtil, ligesom og den admini¬

strerende Direction for Kbhvns Fattigvæsen under Jagt¬

tagelse af det ovenfor Befalede selv besætter Lærerposterne

ved Fattigvæsenets Skoler. IV. Private Skoler.
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36) Private Skoler ere de, som Selskaber eller enkelte

Personer have oprettet eller herefter oprette uden Bekost¬

ning for det Offentlige, og almindeligviis imod Betaling

af de Skolebesøgende. Naar Nogen vil oprette privat

Institut eller Skole, større eller mindre, som ikke har

lærd Underviisning til Formaal, haver han at fremlægge

sin Plan for Directionen til Bedømmelse, og erhverve

Sammes Tillädelse til dens Iværksættelse paa den Maade

og under de Vilkaar, som foreskrives. Men, forinden en

saadan Tilladelse meddeles, bør Directionen paa det Nøi¬

agtigste forvisse sig om, at den Paagieldende er i Besid¬

delse af den Duelighed, de Læregaver og de personlige

Egenskaber, som iøvrigt udfordres for med Held at fore¬

staae en saadan Læreanstalt, som tilsigtes ved den af ham

indleverede Plan. Det følger iøvrigt af sig selv at Di¬

rectionen saavelsom Sognets Skolecommission, ligesom de

i det Hele have at føre Tilsyn med de private Skoler,

saaledes navnligen bør have Indseende med, at de Per¬

soner hvem Tilladelsen til at oprette eller holde saadanne

er meddeelt, vedblive at vise en saadan Opførsel og at

besidde de personlige Egenskaber som ere fornødne, for

at Underviisningens Ledning kan betroes dem. 37) Ap¬

probation paa Valget af Timelærere i private Skoler med¬

deles af Sognets Skolecommission og er ikkun gieldende,

saalænge Skolen forbliver i Sognet. De Skoler, der

have egne autoriserede Bestyrelser, ere som hidtil undtagne

fra denne Bestemmelse, saa at deres Bestyrelser selv vælge

Timelærere uden Approbation. — Religions=Underviisning

maa imidlertid ogsaa i disse Skoler kun meddeles af theo¬

logiske Candidater og dimitterede Seminarister. 38) Pri¬

vate Instituter staae i Almindelighed under vedkommende

Skolecommission, der af sin Midte udnævner et Medlem

til at føre det specielle Tilsyn med hvert især; dog skulle

de private Skoler, som have egne autoriserede Bestyrelser,

staae directe under Skoledirectionen og i samme Forhold

til denne, som ellers Skolecommissionerne. 39) De tydske
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Menigheders og de fremmede Religionsbekienderes Skoler,

der bestaae ved egne Fonds og Skolebidrag, uden Tilskud

af det Offentlige, ere at betragte som private Skoler

under egne autoriserede Bestyrelser. 40) I disse som i

alle Skoler, hvor Underviisningen gives i andre Sprog

end det danske, bør Børnene tillige lære at læse det danske

Sprog, og i samme skriftlig at opsætte deres Tanker saa¬

ledes, som det fordres i de danske Skoler. 41) I Hen¬

seende til Forstandere eller andre, der under Navn af In¬

specteurer, Lærere eller Lærerinder fast ansættes ved de

tydske Menigheders eller fremmede Religionsbekienderes

Skoler, bliver forinden de ansættes, Skoledirectionens

Approbation paa Valget at indhente; og den bor da for¬

visse sig om den Paagieldendes Qvalification. „Valget af

Timelærere overlades derimod Skolens Bestyrelse. 42) Be¬

styrerne af private Skoler ere pligtige neie at følge den

ved Begieringen om Tilladelse til Skolehold Skoledirec¬

tionen forelagte Plan for Skolen, saaledes som den af

Samme er approberet eller forandret; i hvilken Plan bør

indeholdes de fornødne Bestemmelser angaaende Time¬

tabellerne, Lærc= og Læsebøgerne samt Protocolføringen i

Skolerne; denne sidste bør ogsaa i disse Skoler saaledes

indrettes, at deraf kan erfares hvilke Børn der forsømme

Underviisningen, og hvor ofte dette skeer. Sognets Skole¬

commission har efter Overlæg med Bestyrerne aarlig at

bestemme, paa hvilken Tid Examen skal afholdes i de private

Skoler, som ei have egne antoriserede Bestyrelser. I Til¬

fælde af saadanne Skolers Flytning, der have egne auto¬

riserede Bestyrelser, giores Anmeldelse=til Skoledirectionen.

Lignende Anmeldelse giøres, hvad andre Skoler angaaer,

til Skolecommissionen, eller, hvis en saadan Skole flyt¬

tes ind i andet Sogn, til begge de vedkommende Skple¬

commissioner. 43) Ethvert Sogns Skolecommission skal

være opmærksom paa, at intet ulovligt Skolehold finder

Sted, samt, hvis= saadant fyrefindes, strax derom giøre
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Anmeldelse til Skoledirectionen, som uden Henstand bør

træffe de fornødne Foranstaltninger til at hindre det.

44) De nuværende Asylforeninger, saavelsom de, der i

Fremtiden i samme Øiemed maatte danne sig, skulle frem¬

deles beholde den Frihed, de hidtil have havt, til selv at

bestyre de af dem anlagte Opsynsskoler og forsyne disse

med de Personer, som Opsynet med Børnene og disses

Veiledning betroes; dog bør Anmeldelse skee til Skole¬

directionen, naar noget Asyl ved saadanne Foreninger op¬

rettes, ligesom Overopsynet tilkommer den. Hvad Asyl¬

skolerne angaaer, der ere bestemte til at optage Børn

over den skolepligtige Alder, som udgaae fra Asylerne, da

blive de at betragte som private Skoler, der staae under

egne autoriserede Bestyrelser.V. Forpligtelsen til

Skolegang. 45) Intet Barn maa antages i nogen

offentlig Skole, førend det har fyldt det 6te Aar; men

det skal staae til Forældrene eller dem, der træde i disses

Sted, om de ville udsætte Barnets Skolegang, indtil det

er 7 Aar gammelt. Iøvrigt maa det, forinden Barnet

antages i Skolen, med behørig Attest godtgiøres at det

er vaccineret. 46) De Børn, der bruges til Haandværks¬

eller Tieneste=Arbeide, kunne vel, naar de have lært saa¬

meget, som er fastsat for en Borgerskoles anden Klasse,

uden endnu at have naaet den Alder, som udfordres for

at antages til Confirmation, fritages af Skolecommis¬

sionen for den almindelige anordnede Skolegang; men

Commissionen bør da derhos med behørigt Hensyn til

Barnets Alder, Fremgang og øvrige Omstændigheder fore¬

skrive paa hvilken Maade det indtil sin Confirmation

ved til bestemte Tider at indfinde sig i Skolen har at

godtgiøre, at det vedligeholder de erhvervede Kundskaber.

I det Tilfælde, at der er mange saadanne Børn, kan

Commissionen efter Overeenskomst med Lærerne bestemme

særskilte Timer til at prøve disse Børn. Iøvrigt er det

en Selvfølge, at disse Børn ere pligtige at møde ved de
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offentlige Examina. Ved et saadant Barns Adskrivning

af Skolen bliver det i ovennævnte Henseende fornødne

Paalæg at give dets Forældre eller Foresatte, der, naar

Barnet flytter, ere pligtige at anmelde saadant for Lære¬

ren. Adebliver noget Barn fra foranførte Prove eller fra

den offentlige Examen, er Commissionen bemyndiget til

derfor at dictere en Mulct af indtil 2 Rbd. Sølv.

47) Ligeledes er vedkommende Skolecommission beføict til,

naar den dertil maatte finde Anledning, at indkalde til

Prøve de Børn, der opgives at blive underviste hiemme.

Dersom det ved en saadan Prøve eller paa anden Maade

af Commissionen befindes, at noget af disse eller af de

i § 46 omhandlede Børn ikke har tilfredsstillende Kund¬

skaber bør Fritagelsen for Skolegang ophøre, eller Bar¬

net indsættes til Underviisning i en offentlig Betalings¬

eller Friskole efter Omstændighederne. Moder Barnet ikke,

efterat det er indkaldt til den ommeldte Prøve, medfører

dets Udeblivelse samme Straf. 48) I ethvert Sogn op¬

tages een Gang aarlig efter Paaskeflyttedag, naar Con¬

firmationen er tilendebragt, Lister over de uconfirmerede

Born efter Schemata, med hvilke Skolecommissionerne

forsynes af Skoledirectionen, og som maae være saaledes

indrettede at al den Oplysning kan erholdes, som ud¬

kræves efter denne Anordning in specie §§ 45, 46 og

47, hvis Hovedindhold paa Schemata kortelig bor for¬

klares. Schemaet leveres til enhver Huuseier eller den,

der paa hans Vegne forestaaer Huset, som da under en

saadan Mulct, som i Overeensstemmelse med § 52 Nr. 4

bestemmes, er forpligtet til at lade enhver Beboer der har

uconfirmerede Børn eller Tyende, som ere over 7 Aars

Alderen, skriftlig og under sin Haand tegne sin Angivelse

paa samme for hver ham vedkommende Post, ligesom og

til at giøre Angivelse for sit eget Vedkommende og der¬

paa at aflevere Schemaet paa det Sted, som af Skole¬

commissionen er anviist. Hvis Commissionen, ved Mod¬
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tagelsen finder noget udeladt eller urigtigt anført i Be¬

svarelsen paa Schemaet, har den at tilbagesende samme

til Berigtigelse, eller, hvis Omstændighederne giøre det

fornodent, at forekalde Huusværten til at afgive nærmere

Forkläring; men, hvis han ei moder, giøres derom strax

Indberetning til Skoledirectionen, som bestemmer Mulc¬

ten. For at den administrerende Directeur kan sættes

istand til at udføre den ham efter § 1 paahvilende Hoved¬

control med Skolegangen, har enhver Skolecommission

ikke blot inden en Maaned at tilstille ham en af et af

Commissionens Medlemmer forfattet summarisk Extract af

de indkomne Schemata samt Beretning om, hvad der fra

sammes Side er foranstaltet for at forskaffe de Born

Underviisning, der ere befundne at mangle samme, men

ogsaa at lade bemeldte Schemata medfølge tilligemed Li¬

ster over samtlige Born, der besøge de under Commis¬

sionens Tilsyn værende offentlige og private Skoler, for¬

saavidt disse ikke have egne antoriserede Bestyrelser; hvor

dette er Tilfældet have Bestyrelserne inden hvert Aars

1ste Mai. at indsende de omhandlede Lister for deres Ved¬

kommende umiddelbart til den administrerende Skoledirec¬

teur, hvilket og bliver at iagttage af den administrerende

Direction for Fattigvæsenet, i Henseende til de Born,

der ere anbragte i Fattigskolerne. Til Bestridelse af Ad¬

gifter til fornoden Medhielp ved Jevnførelsen af de ind¬

sendte Schemata og Lister samt ved de øvrige derved for¬

anledigede Forretninger tilstaaes den administrerende Di¬

recteur 400 Rbd. aarlig af Stadens Kasse. Ombærelsen

af de i denne § omhandlede Schemata saavelsom alle

øvrige Ærinder i Skolesager forsaavidt disse behandles af

Skolecommissionerne, ere Sognenes Undergravere pligtige

at besørge. 49) Forsaavidt det da befindes, at uconfir¬

merede Børn over 7 Aars Alder ikke soge nogen Skole,

og heller ikke tilbørlig undervises hiemme, har Skolecom¬

missionen at drage Omsorg for, at Skolegang bliver an¬

viist i de offentlige Betalingsskoler for de Børn, hvis
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Forældre kunne erlægge Skolebidrag, men at de Børn, hvis

Forældre erklære Intet at kunne betale, henvises til en Fri¬

skole; forsaavidt et Barn, der henvises til eller befindes i en af

Sogneskolerne, maatte henhøre under en anden Autoritet, hvis

Forpligtelse det er at forskaffe Barnet Skolegang, bor An¬

meldelse desangaaende giøres til vedkommende Autoritet; og

det overlades da denne efter Overeenskomst med Skolecom¬

missionen at afgiøre, om Barnet bør forblive i samme

Skole,eller henvises til en anden under bemeldte Autoritet.

De Forældre, som erklære at ville sorge for deres Børns

Underviisning hiemme eller i private Skoler, bør tilholdes

ufortovet at drage Omsorg herfor, og skal det i Alminde¬

lighed være Reglen, at ethvert Barn, der mangler Skole¬

gang, snarest muligt bør anvises samme. 50) Et Barns

Flytning fra et Sogn til et andet giør ikke Forandring

i dets Skolegang nødvendig, men det kan vedblive at an¬

sees hørende til den Skole, i hvilken det engang er ind¬

skrevet, indtil det som tilstrækkeligt underviist kan udskrives

af samme. Tale imidlertid Omstændighederne for, at det

ved Flytningen bør indtræde i en anden Skole, er. Com¬

missionen vel bemyndiget til at tillade dette; men Barnet

bør da ikke udslettes i den Skole, hvøri det har gaaet

førend det med Attest fra et af Skolecommissionens Med¬

lemmer i det Sogn, hvortil det er flyttet, godtgiøres, at

afdet der er indskrevet til Skolegang; og Adeblivelsen

en saadan Attest medfører saaledes, at den Skolecommis¬

sion, hvorunder Barnet forhen hørte, ved sit næste Maaneds¬

møde mulcterer dets Forældre, som om det havde for¬

somt Skolen, hvormed den fremdeles maanedlig continuerer

indtil Attesten tilstilles den. 51) Foruden den Bemyn¬

digelse, der er givet Skolecommissionerne til at dictere

Mulct, naar Børn ikke holdes til anordnet Skolegang,

eller deres Reenlighed forsømmes, eller naar Forældrene

ikke paa behørig Maade drage Omsorg for Børnenes

Helbredelse, naar disse ere behæftede med smittende Udslet,

er ethvert Sogns Skolecommission fremdeles bemyndiget
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til for enhver af efternævnte Forseelser at dictere en efter

Omstændighederne beregnet Mulct, der dog ikke maa over¬

stige 2 Rbd. Sølv, nemlig: a. For Adeblivelse efter Til¬

sigelse i Anledning af Schemata over skolepligtige Børn,

dog at Tilsigelsen udtrykkelig er foregaaet under Mulct;

h. for Adeblivelse med Attest om Børns Indsættelse i

offentlige Skoler, hvortil de ere henviste; e. for Børns

Udeblivelse fra Skole=Examen og fra saadanne Overhørelser,

der ifølge denne Anordning kunne foretages med Børn,

som udskrives af Skolerne, førend de kunne confirmeres,

eller som opgives at blive underviste hiemme; d. for

Adeblivelse med Daabs= og Vaccinations=Attester.

52) Skoledirectionen bemyndiges til at dictere Mulct ind¬

til 10 Rbd. Sølv i følgende Tilfælde: 1. naar de af

Commissionerne dicterede Mulcter af mindre Beløb ikke

have frembragt den tilsigtede Virkning; 2. naar For¬

seelser ere begaaede mod denne Anordning, hvilke ikke lade

sig henføre under de foranførte Tilfælde; 3. naar af

Lærerne begaaes Forseelser, som efter vedkommende Skole¬

commissions Indberetning formenes ikke at kunne afgiøres

ved Advarsel eller. Irettesættelse; 4. naar Huusværter

ere forsømmelige med Opførelse paa Schemata af de

Børn, der findes i deres Huse, og med de dertil hørende

Oplysninger. Mulcten bestemmes med et vist Beløb for

hvert enkelt Barn, hvilken Bestemmelse bliver at anføre

paa de Schemata, som ombringes. Med samtlige foran¬

førte Mulcters Inddrivelse forholdes som med Mulct for

Skoleforsømmelser; og er Forseelsen af saadan Beskaffen¬

hed, at Mulct ei ansees tilstrækkelig, overlades det til

Skoledirectionen at træffe videre fornøden Foranstaltning.

VI. Lærernes Lønninger og Vilkaar. 53) Lærerne

ved de offentlige Skoler skulle i Almindelighed antages

paa Opsigelse med een Maaneds Varsel. Ved Bestem¬

melsen af deres Lonninger bør der tages Hensyn til, at

der til Børnenes Underviisning i de Færdigheder eller

Kundskaber, der skulle bibringes disse, kunne erholdes due¬
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lige Personer. Lærere, som i en passende Tid have tient

med Duelighed, Retsindighed og Flid, skulle have fortrin¬

lig Adgang til Stads=Bedemands¬ Klokker= og Graver¬

Tienester her i Staden. 54) Lærere og Lærerinder ved

de offentlige Skoler, som have tient med Duelighed og

Flid og opoffret deres bedste Aar i Skolevæsenets Tieneste,

skulle, naar de formedelst Alder blive uskikkede til videre

Tieneste, sættes paa en passende Pension efter det danske

Cancellies Bestemmelse i ethvert enkelt Tilfælde hvorved

iøvrigt § 41 i Anordn. 1. Jan. 1840 bliver at iagttage.

VII. Confirmationsprøve. 55) Intet Barn maa an¬

tages til Confirmationsforberedelse, forend det ved aflagt

Prøve har godtgiort, at det foruden den fornødne Religions¬

kundskab har erhvervet den Færdighed i Læsning, Skriv¬

ning, Regning, Retskrivning og Skriftlæsning, som ved

dets Skole=Underviisnings Ophor efter Omstændighederne

kan ansees tilstrækkelig. 56) Intet Barn, som søger en

offentlig Skole, maa antages til Confirmationsforberedelse,

førend det ved den nærmest forudgaaende offentlige eller

Opflytnings=Examen er befundet modent dertil. For de

Born derimöd, der soge private Skoler eller nyde privat

Anderviisning hiemme, bliver den i forrige § nævnte

Prøve at aflægge for den Præst, hos hvem Barnet an¬

meldes til Confirmation, og eet af vedkommende Skole¬

commissions Medlemmer, som den udnævner. De skrift¬

lige Prøver blive, ledsagede med en Liste, som viser, i

hvilke Skoler Børnene sidst have nydt Underviisning, af

Commissionen tilligemed dennes Aarsberetning at tilstille

Skoledirectionen, for at samme derved kan erholde en

Oversigt over Fremgangen i det Hele. I Henseende til

de Born, som confirmeres af Præster, der ikke ere Med¬

lemmer af nogen Skolecommission, forholdes paa lige

Maade; dog at Skoledirectionen udnævner den Mand,

som skal deeltage i Prøven. 57) Proven holdes, forinden

Præsten begynder Confirmationsforberedelsen og ethvert

Barn, som indstiller sig for at proves, skal medbringe en
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Attest fra deres Lærere om, at det har de fornødne

Kundskaber og Færdigheder. De Born, som befindes at

mangle disse blive at aføise. Det Barn, som saaledes

ved Confirmationsprøven er blevet afviist, maa ikke i

samme Halvaar antages til Confirmationsforberedelse af

samme eller nogen anden Præst i Hovedstaden eller For¬

stæderne. Ifølge heraf skal Barnets fulde Navn med

Angivelse om dets Opholdssted, samt hvilken Skole det

sidst har søgt, antegnes af Præsten paa den Liste som

af vedkommende Prøvst overeensstemmende med Reskr. til

Biskoppen over Siællands Stift af 21 Dec. 1825*) ud¬

stedes strax efter Confirmandernes Antagelse til Forbere¬

delse, hvilken Liste snarest muligt omsendes giennem begge

Stadens Provster til Efterretning for samtlige Præster.

Iøvrigt skeer herved ingen Forandring i Præsternes Ret

til ogsaa efter Antagelsen til Confirmationsforberedelse

at afvise de Antagne fra Confirmation, saafremt dertil

maatte være gyldig Grund. For de Børn, der af en

eller anden gyldig Aarsag anmeldes sildigere, eller ved

Sygdom vare forhindrede fra at møde ved den for Con¬

firmations=Forberedelsen holdte Prøve, bliver særskilt Con¬

firmationsprøve at afholde. Efter Confirmationen har

enhver Præst til Skolecommissionen at indsende en Navne¬

liste over de af ham confirmerede Børn. De foreskrevne

Bestemmelser angaaende Confirmationsprøven blive og at

anvende med Hensyn til Børn af den mosaiske Religion,

forinden disse admitteres til den ved Anordn. 29 Mart.

1814 § 14 befalede Religionsprøve. 58) Angaaende de

Børn som paa Grund af deres gode Fremgang af ved¬

kommende Skolecommission have været fritagne for daglig

Skolegang før Confirmationsalderen, bliver der i Hen¬

seende til Antagelsen til Confirmationsforberedelse at for¬

holde paa samme Maade, som i § 56 er foreskreven for

Børn, der søge offentlige Skoler. 59) Skulde Nogen

*) See Algreen Ussings Reskriptsamling f. 1825 S. 373.
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findes i Sognene som har opnaaet det 18de Aar, men

formedelst Skoleforsømmelse og Uvidenhed eller nogen

naturlig Mangel ikke kan confirmeres, har Præsten derom

at forhandle med Commissionens øvrige Medlemmer, og

efter Omstændighederne indberette Sagen til Skoledirec¬

tionen til videre Foranstaltning. Forsaavidt Aarsagen

ligger i Personens egen Modvillie, bliver der at forholde

efter § 34. VIII. Den almindelige og de specielle

Skolekasser. 60) Enhver offentlig Skole eller Skole¬

indretning, som nu har eller herefter faaer egne Capitaler

eller Eiendomme eller andre Indtægter, hvad enten disse

ere givne eller gives fra Private eller fra det Offentlige,

beholder disse hver for sig under sin specielle Bestyrelse.

61) Alt, hvad goddædigen er skiænket eller herefter skiænkes

til Skolevæsenets Fremme i Hovedstaden eller dens For¬

stæder, skal anvendes efter Giverens Villie og i Overeens¬

stemmelse med de Hovedregler, som for Skolevæsenet ere

eller vorde foreskrevne. 62) Hvad der gives til Almue¬

og Borgerskolevæsenet uden nogen af Giveren nævnt Be¬

stemmelse for Anvendelsen, benyttes for Hovedstadens og

Forstædernes Skolevæsen i Almindelighed, saaledes som

Skoledirectionen finder gavnligst. 63) Alle Mulcter, som

af Skoledirectionen eller af Skolecommissionerne dicteres,

skulle indtil videre tilfalde den almindelige Skolekasse;

dog forbeholder Kongen Sig at lade disse Mulcter tilflyde

enten den i Kiøbenhavn oprettede private Skolelærer¬

hielpekasse naar denne maatte findes saaledes organiseret,

at den afgiver betryggende Sikkerhed for sin Bestemmelse

som Pensionsanstalt, eller en änden Indretning, som af
dette Slags maatte oprettes. 64) Udgifterne for enhver

offentlig Skole især bestrides af den almindelige Skole¬

kasse forsaavidt Skolen ikke har egne Midler og Ind¬

tægter, eller disse behørigen anvendte ikke kunne tilstrække.

65) Alle de Udgifter, Skolevæsenet i Medhold af denne

Anordning udkræver, skulle, forsaavidt de ikke ved Skole¬

bidrag, ved Renter af Skolevæsenet skiænkede Capitaler
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eller andre Midler kunne tilveiebringes, udredes af Stadens

Kasse. 66) I Henseende til det aarlige Overslag over

disse Adgifter for næste Aar forholdes efter § 37 i An¬

ordn. 1 Jan. 1840. 67) Alle Indtægter for Skole¬

væsenet i Almindelighed samles til en Hovedkasse, og alle

dets Adgifter bestrides af samme. Ingen Indtægt an¬

tages og ingen Udgift udtælles uden efter behorig Ordre.

Adgifter, som i samlede Summer udbetales for senere

ved Skolecommissionerne at anvendes til de forskiellige

mindre Betalinger, udtælles imod Qvittering fra Skole¬

commissionerne, hvilke Addelingen betroes, og som derfor

føre særskilte Regnskaber under Hovedregnskabet, Alt paa

den Maade og efter de Regler, som af Skoledirectionen

maatte blive bestemte. Directionens Secretair er Regn¬

skabsfører ved Hovedkassen, i hvilken Egenskab han bør

stille Caution; og Regnskabet, med hvis Revision bliver

at forholde efter §§ 36 og 39 i fornævnte Anordn.

1 Jan. 1840, bør aflægges inden hvert Aars 1 April

for det foregaaende Aar. 68) De private Skolers og

Instituters saavelsom Fattigvæsenets Skolers indvortes
Oekonomi, og, hvad der ved samme ikke henhører til den

egentlige Underviisning, bliver Skoledirectionens Tilsyn

uvedkommende. IX. Aarlig Beretning om hele

Skolevæsenet. 69) Foruden at de specielle Bestyrere

over samtlige under Directionen staaende offentlige eller

private Instituter eller Skoler, til hvilket Religionssamfund

de end høre, skulle ligesom Skolecommissionerne for deres

Skoler være pligtige til at meddele Directionen de Ander¬

retninger, der maatte forlanges, og betimeligen tilmelde

dem, naar Examina i Skolerne holdes, paa det at den

eller nogle af dens Medlemmer efter Leilighed kunne være

tilstede, saa skulle de alle ved hvert Aars Udgang saavel¬

som samtlige Skolecommissioner enhver for sit Vedkommende

til Directionen indsende en General=Beretning om Skolernes

eller Instituternes Forfatning og Lærere, Børnenes Antal

og Anderviisningens Gang m. v. i den Form, som Di¬
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rectionen maatte foreskrive. Alt dette er ogsaa anvende¬

ligt paa Curatelerne for Kirkeskolerne saavelsom paa den

administrerende Direction for Stadens Fattiqvæsen for

Fattigskolernes Vedkommende. 70) Efter disse Beret¬

ninger tilsammentagne og de Anderretninger som ellers

haves, har Directionen at affatte en aarlig Beretning,

som giennem Cancelliet forelægges Kongen, angaaende det

hele Elementar= Real= og Borger=Skolevæsens Tilstand i

Kbhvn og dens Forstæder. Denne Beretning, som skal

tilføies Balance over den almindelige Skolekasses Ind¬

tægter og Adgifter, bekiendtgiøres derefter ved Trykken til

Underretning for Alle og Enhver. 71) Skoledirectionen

har i sin Indberetning at nævne alle dem, som enten

ved særdeles virksomt Tilsyn eller ved fortrinlig Lærer¬

Duelighed og Flid eller og ved Legater i hvert sidst¬

forløbent Aar have gavnet Skolevæsenet, paa det at

Kongen kan lære at kiende hver den, der ved ædel An¬

vendelse af sin Tid og sin Aandskraft eller af sin For¬

mue medvirker til at fremme Oplysning og Borgerheld.

Ophævelse af den ældre Lovgivning. 72) Ved

denne Anordn., der skal træde i Kraft den 1 Jul. d. A.,

blive alle foregaaende Anordninger betræffende Almueskole¬

væsenet i Kbhvn og dens Forstæder ophævede.

A. Regler approberede af Kongen til Jagt¬

tagelse for Skolecommissionerne. 1) Enhver Skole¬

commission, til hvis Omhu den opvoxende Angdom be¬

troes, har at vaage over, at Kongens landsfaderlige

Hensigt ved dennes Dannelse til gode og nyttige Borgere

vorder opfyldt, og bør derfor tilbørligen vaage over, at

Skoleunderviisningen fremmes i Overeensstemmelse med

Anordningen. 2) Sognepræsten modtager som Formand

de til Skolecommissionen indkomne Breve og Anmeldelser;

han paaseer, at Sagerne ordentlig foretages, og at Com¬

missionens Beslutninger indføres i Protocollen, som hver

Gang underskrives af samtlige tilstedeværende Medlemmer;

hos ham bevares Protocollen med samtlige den vedkom¬
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mende Papirer forsaavidt disse ikke uundgaaelig behøves

til Besørgelsen af Regnskabsvæsenet og de til Oekonomien

henhørende Forretninger som i Medfør af Anordningens

§ 4 skal overtages af et af Commissionens verdslige

Medlemmer. Den residerende Capellan — i Vor Frue¬

og Holmens=Menigheder den anden residerende Capellan —

besørger Ind= og Adskrivningen af Skole, hvorimod den

ordinerede Katechet eller et andet Medlem af Commissionen,

som dertil maatte findes villig, bør extrahere Schemata

over Menighedens skolepligtige Børn. Det specielle Til¬

syn med Skolerne dele samtlige Medlemmer efter Aftale

mellem sig, men Præsterne have or officio Tilsyn med

enhver Skole i deres Menighed og i Særdeleshed med

Religionsunderviisningen i samme. Naar nogen Sogne¬

kirkes Klokker eller Graver maatte af Commissionen ud¬

sees til at føre Protocollen eller paa anden Maade at

gaae tilhaande ved Skriveri, skal han være pligtig at

paatage sig det. 3) Skolecommissionen samles regel¬

mæssig een Gang i hver Maaneds Begyndelse paa be¬

stemt, indbyrdes aftalt, Agedag og Klokkeslet. Samlingen

holdes i en af Skolerne, hvis Commissionens Medlemmer

ikke forenes om et andet beqvemt Sted. Skulde der fore¬

falde saadanne Forretninger, at de ikke i een Samling

kunne afgiøres, eller noget Tilfælde indtræffe, som ud¬

fordrede et overordentligt Møde, da bor Commissionen

holde Extrasamlinger. 4) Af Skolecommissionens Med¬

lemmer bør saa mange som det er muligt men i alt

Fald enkelte og blandt disse en Geistlig overvære de an¬

ordnede Examina i Menighedens Skoler, hvorved tillige

paasees at de Bøger, som bruges i Skolerne, ere an¬

ordningsmæssige. 5) I hver Samling lader Skole¬

commissionen sig forelægge Fortegnelsen over Skolefor¬

sømmelser i de offentlige Skoler, i den foregaaende

Maaned dicterer de ved Anordningen hiemlede Mulcter

og besørger det videre Fornødne til Inddrivelsen. Lige¬

ledes tages behørigt Hensyn til de øvrige Forseelser for

(8)
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hvilke Skolecommissionerne ere bemyndigede til at dictere

Mulct, og for de private Skolers Vedkommende afhandles

Resultaterne af det i den forløbne Maaned førte Tilsyn

med samme, samt hvorvidt der maatte være Noget i den

Anledning at foretage. 6) Skolecommissionen og for¬

nemmelig det af sammes Medlemmer, som har specielt

Tilsyn med en Skole, skal tillige paasee, at Skolestuerne

holdes rene og luftige og ere forsynede med fornoden

Varme. 7) Ved de offentlige Examina bør Skolecommis¬

sionen sørge for at Skrivebøgerne, de sidste skriftlige

Prøvestykker og Skolens Dagboger fremlægges, samt at

Prover af Børnenes Haandarbeider, hvor disse haves,

komme til Eftersyn. 8) Ligesom Skolecommissionen

hvilken det er overladt at meddele Approbation paa

Valget af Lærere i de private Skoler, der ei have egne

autoriserede Bestyrelser, ikke bør give denne uden for

saadanne Lærere, som den erkiender duelige, og som have

et godt Rygte, saaledes bor Commissionen lade sig det

være magtpaaliggende at forhindre, at Timelærere i disse

Skoler bruges, der ei have dens Approbation. 9) For

det Commissionsmedlem, der har det specielle Tilsyn med

en Skole, bliver det især Pligt at være opmærksom paa

Lærernes Forhold og Anderviisningens Gang. Idetmindste

bør han hver 14de Dag besøge den eller de Skoler, i

hvilke han här Tilsynet, og deels ved at høre paa Ander¬

viisningen deels ved Samtale med Lærerne og med

Børnene, ved at lade sig forevise Børnenes Skrift og

øvrige Arbeider samt ved at eftersee Skolejournalen under¬

rette sig om Skolens Tilstand og Bornenes Fremgang;

ligeledes bør han ved at opmuntre de Børn som ud¬

mærke sig, og formane dem, som findes efterladne, saa¬

velsom de Forældre og Huusbonder, som i Henseende til

Børnenes Reenlighed og Skolegang ikke opfylde deres

Pligter, søge at giøre alle Vedkommende opmærksomme

paa Skoleindretningens velgiørende Øiemed og at forhindre

Skoleforsømmelse. Hver Gang han besøger Skolen, bør
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han i Journalen antegne Saadant, og derefter ved næste

Møde i Skolecommissionen anmelde, hvad han maatte

finde at erindre. Har Læreren feilet i et eller andet

mindre Betydeligt, bor den Tilsynhavende, forinden saa¬

dant andrages for Commissionen, med Godmodighed ad¬

vare ham om at rette Feilen, men dersom denne Advarsel

skulle blive frugtesløs, bør Commissionen derom under¬

rektes. Er Forseelsen derimod af Betydenhed, bør den

strax anmeldes for Commissionen, som efter nærmere

Andersøgelse afgior Sagen, eller gior Indberetning des¬

angaaende til Directionen. Hvad her er foreskrevet, gielder

og i Henseende til Præsternes Skolebesøg, der ligeledes

bor antegnes i Skolejournalen med Tilføiende, om Noget
—er fundet at erindre. 10) Foruden at Skolecommissionerne

i Medfør af Anordningens § 4 have at indgive Qvartals¬

beretninger til Directionen angaaende Forfatningen i de

dem underlagte Skoler, skulle de tilligemed den sidste

Qvartalsberetning i Aaret lade følge en fuldstændig Be¬

retning om Skolevæsenets Tilstand i deres Virkekreds

samt angaaende hvad der i det forløbne Aar er forefaldet

af Vigtighed Skolevæsenet betræffende; hvorhos tillige

bør fremsendes de Børns skriftlige Prøver som i Aarets

Løb ere confirmerede, ledsagede med en Navneliste, hvor¬

paa er tilføiet, i hvilken Skole hvert Barn sidst har nydt

Underviisning. 11) Ligesom Skolecommissionerne i, Al¬

mindelighed bør iagttage Alt, hvad dem efter Anord¬

ningen paalægges, saa ville de især giøre sig fortiente ved
at virke til, at Skoleforsømmelse forebygges ogsaa i de

private Skoler; at ingen Lærer eller Lærerinde i disse

underviser i Mere, end de forstaae eller ere berektigede

til, eller og flere Børn, end de kunne overkomme; at

Børnene i de forskiellige offentlige Skoleklasser rigtigt for¬

deles, og, hvor Opflytning fra en eller anden er nød¬

vendig, at denne skeer i rette Tid; at Lærere, som ud¬

mærke sig ved Duelighed, Flid, Punktlighed, omhyggelig

Forberedelse gode Gaver til uden Anvendelse af Legems¬

(8*)
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straffe at vedligeholde Orden og Opmærksomhed, eller
endelig paa anden Maade vise udmærket Virksomhed til

Skolevæsenets Fremme, blive Directionen bekiendte; at de

anordnede Skole=Examina holdes i Agt, og at Confirma¬

tionen, saavidt den staaer i Forbindelse med Skoleunder¬

viisningen, opfylder sin Hensigt.

B. Instrux approberet af Kongen for

Lærerne ved Almue= og Borgerskolerne i Kbhvn

og Forstæderne. 1) Skolelæreren bør paa det nøi¬

agtigste holde sig denne Anordning efterrettelig og efter

bedste Evne virke med sine Foresatte til Skolevæsenets

Fremme. 2) Han bor stedse foregaae Ungdommen med

Exempel af et christeligt og sædeligt Levnet, samt ved

sømmelig Opførsel, lærerig Omgang og nyttig Veiledning

søge at forskaffe sig den Agtelse, som ene kan give Ander¬

viisningen den sande Virksomhed og Kraft. 3) Isit For¬

hold mod Børnene bør han forene Kiærlighed med Alvor

og vide at rette sig efter Børnenes Fatteevne og Gemyts¬

beskaffenhed samt vogte sig for at afskrække dem ved ublid

Behandling, dog uden at forglemme sin Værdighed og

Anseelse som Lærer. Han bør med lige Omsorg og uden

Forskiel antage sig alle Børnenes Underviisning og Dan¬

nelse. 4) Fremfor alt bør han søge at opvække Lærvillig¬

hed hos Børnene, hvilket ikke vil falde ham vanskeligt,

naar han fornemmelig ved Læsebøgernes Afbenyttelse kom¬

mer Børnenes naturlige Videbegierlighed til Hielp. Denne

Hensigt vil bedst kunne opnaaes deels ved fattelige An¬

mærkninger over det, som læses, deels ved Samtaler om

enkelte Ting i Naturen, som falde i Sandserne, deels

endelig ved lærerige Fortællinger, som give Anledning til

at vække Indbildningskraften og øve Hukommelsen, hvor¬

med tillige bør forbindes en oftere gientagen Henviisning

til den nyttige Anvendelse, der i sin Tid vil kunne giøres

af de Kundskaber og Færdigheder, som Børnene skulle er¬

hverve sig i Skolen. 5) For at giore Underviisningen

behagelig og nyttig for Børnene bor Læreren beflitte sig
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paa et tydeligt Foredrag og nøie lægge Mærke til, hvor¬

vidt Børnene have fattet det, som giennemgaaes eller læ¬

ses. I Henseende til Underviisningens forskiellige Dele bør

den af hans Foresatte bestemte Lectionstabel nøie følges,

hvorved der ved en god Afvexling af Læregienstande bliver

at paasee, at Børnene ikke beskiæftiges med de samme

Ting i længere Tid end 1 Time ad Gangen. 6) Skole¬

læreren bor soge at anvende enhver ved Underviisningen

forekommende Leilighed til at lede og danne= Børnenes

moralske Tænkemaade, især bør han tidlig indprente dem
Agtelse for Sandhed og Retskaffenhed, samt ved at frem¬

stille passende Exempler øve deres Dommekraft i at ud¬

finde hvilken Forskiel der er mellem gode og slette Hand¬

linger og hvilke Følger de drage efter sig. 7) Ved An¬

derviisningen i Religion har Læreren især at beflitte sig paa

et til Sagens Vigtighed svarende værdigt Foredrag; Re¬

ligionens Sandheder bør ikke alene indprentes Børnene ved

Adenadslæsning efter Lærebogen, men giøres tydelige for

Forstanden, og fornemmeligen lægges Børuene paa Hierte

ved Læsning af Bibelhistorie og det nye Testamente.

8) Underviisningen begynder altid med andægtig Sang og

Bøn og endes med en kort Bøn og et Vers; Sangene

bor vælges med Ovetlæg og saaledes, at Børnene kunne

forstaae dem, Bonnen forretter Læreren saavelsom Bor¬

nene staaende. Kommer et Barn for sildigt, skal det

vente udenfor eller ved Døren, indtil Bønnen er til Ende,

for ei at forstyrre Andagten. Skolelæreren bør ved Læs¬

ning af Bibelhistorien bibringe Børnene de første Begreber

af Christi Lærdomme, derhos forklare Bønnens Hensigt

og give dem passende Exempler derpaa, samt udtolke for

dem et eller andet fatteligt Vers som opgives dem til at

lære udenad. 9) I Henseende til den øvrige Underviis¬

ning har Skolelæreren at rette sig efter det, som des¬

angaaende i Anordningen er fastsat, og den nærmere Vei¬

ledning, som af Skolecommissionen gives. Ved Læsnin¬

gen paasees, at Børnene læse rigtigt, tydeligt og saaledes
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at det kan skionnes, at de vel forstaae Meningen; ved

Skrivningen baade med danske og latinske Bogstaver, og

for de mere duelige, Fracturskrift, paasees at Børnene

skrive saadanne Ting, som kunne hielpe til at udvide deres

Kundskaber i Forbindelse med det, som ved Underviisningen

er foredraget, samt at det ikke ved Arbeidet tillades dem

at sidde i en Stilling, som enten giver Anledning til slet

Skrift eller endog kan være Helbreden skadelig. Saa bør

og de ældre Børn flittigen veiledes til selv at føre i Pen¬

nen, hvad de have lært i Skoletimerne, og ved denne Lei¬

lighed tillige meddeles de vigtigste Regler af den danske

Sproglære. Ved Regneøvelserne bor Lærerne tillige søge

at vænne Børnene til at regne i Hovedet uden Hielp af

Tavle eller Skrift; derhos bor de Ældre øves i gt op¬

sætte Regninger og Overslag, som kunne vorde anvende¬

lige i det daglige Liv. Med Underviisningen i Geographie

forbindes en kort Udsigt over Landenes især Fædrelandets

Historie, ligesom ogsaa over deres Natur= og Kunst=Pro¬

ducter. Af Naturlære og Naturhistorie meddeles Børnene

det -almindeligst Videværdige, og ved Anderviisningen i

Tydsk, hvor dette læres, paasees fornemmelig, at Bor¬

nene læse og oversætte det rigtigt, og at de om muligt

kunne bringes saavidt, at de kunne gjøre sig forstaaelige

i Sproget. 10) Naar Læreren giver et Barn Frihed fra

Skole en enkelt Dag, skal han anføre dette i Journalen

saavelsom Grunden dertil. Naar længere Frihed ønskes

eller ansees nødvendig, begieres samme af det tilsynhavende

Medlem i Skolecommissionen. 11) Reenlighed er en nød¬

vendig Egenskab for velopdragne Mennesker og tillige vig¬

tig med Hensyn til Helbredens Vedligeholdelse; Skole¬

læreren bør derfor omhyggelig paasee, at Børnene holde

sig reenlige. Erfares det Modsatte, og det kan skiønnes,

at være Barnets egen Skyld, skal Læreren advare dette,

og naar saadant intet frugter, giøre Barnet opmærk¬

sommere paa sig selv ved at afsondre det fra de øvrige

Børn og anvise det en særskilt Plads i Skolen; hvorhos
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Forældrene, Værgen eller Huusbonden bør gives Under¬

retning derom. Befindes det derimod, at Skylden er For¬

ældrenes eller deres som træde i disses Sted, bør Lære¬

ren søge at formane disse til en bedre Omsorg for Bør¬

nene, og vise de sig alligevel heri forsømmelige, anmelder

han det for Skolecommissionen til sammes videre Beslut¬

ning. 12) Det er ogsaa vigtigt, at Børnene vænnes til

Orden. I denne Henseende har Skolelæreren at paasee,

at de, hvergang de forlade Skolen, forvare deres Regne¬

tavler samt Skrive= og Læsebøger paa et bestemt Sted,

hvor han anviser dem; ogsaa bør han have Tilsyn med,

at Bøgerne holdes ordentlige og reenlige. 13) Skole¬

læreren har at agte paa, at Børnene vise ham den til¬

børlige Ærbodighed, derfor skulle de hilse ham ved deres

Komme, og naar de igien skilles ad; ogsaa bør han for¬
mane dem til at vise Høflighed imod enhver Anden i og

udenfor Skolen. 14) Læreren har at mode i Skolen

10 Minuter, førend Underviisningen skal begynde, og blive

der, indtil Bornene ere gaaede; hvorhos han saameget

som muligt bor virke til, at de vise en sømmelig Opfør¬

sel. 15) Ordenen, efter hvilken Børnene skulle sidde i

Skolen, bliver at bestemme ved de anordnede Examina efter

de ved samme meddeelte Characterer for Flid og Fremgang

saavelsom og for sædelig Opførsel. 16) Det skal være

Skolelæreren tilladt at lade Børnene gaae ud af Skolen

eengang om Formiddagen og eengang om Eftermiddagen,

hvergang et Qvarteer, for at forfriske sig. 17) Skole¬

læreren paaligger det at paasee, at Børnene ikke forsømme

Skolen eller den i Anordningen ommeldte Kirkegang. For

at opfylde denne Pligt skal han anvende ethvert passende

Middel og i Journalen anfore, naar et Barn kommer for

sildigt eller ganske udebliver fra Skole. Over de For¬

sømmelser, som i Maanedens Løb have fundet Sted, har

han ved hver Maaneds Slutning at indsende en nøiagtig

Liste til Skolecommissionen, forsynet med sine Bemærk¬

ninger. I meerbemeldte Journal, som bør indrettes efter
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et af Skoledirectionen meddeelt Schema, anføres desuden,

hvorvidt ethvert Barn har været flittigt og anstændigt

eller giort sig strafskyldigt, som ogsaa naar Skole ikke er

bleven holdt og af hvilken Aarsag. Journalen maa altid

være i Skolen, og skal efter Forlangende forevises i Skole¬

commissionen samt for de Medlemmer af samme eller

andre Foresatte som begiere at see den ved deres Besog

i Skolen. Læreren har ligeledes med Nøiagtighed at føre

de øvrige Lister og=Bøger, som af Directionen befales.

18) Børn, som have smitsomme Sygdomme eller smit¬

somt Adslet, har Skolelæreren at afvise fra Skolen og

derom at giøre Anmeldelse til Skolecommissionen til sam¬

mes videre Foranstaltning. Iøvrigt paalægges Skole¬

læreren ved ethvert Barns Optagelse i Skolen at lade

sig forevise sammes Daabs= og Vaccinationsattest. 19)

Skolelæreren bør søge at befordre Børnenes gode Opførsel

og Flid, deels ved at opmuntre de flittige og sædelige

ved passende Midler, deels ved at paalægge de vanartige

og efterladne en forholdsmæssig og til Forbedring sigtende

Straf. 20) Naar et Barn begaaer nogen Feil, da bør

Skolelæreren søge at rette det ved Formaninger eller ned¬

flytte det eller anvise det en særlig Plads; men forblive

disse Forholdsregler frugtesløse, kan Læreren straffe det

med en tynd Tamp uden Knuder eller med en Rotting,

men ikke med Riis. Ved Adøvelsen af denne Skoletugt

bør Læreren stedse vogte sig for Partiskhed, Lidenskab eller

Overtilelse, og aldrig tillade sig nogen Mishandling. Øre¬

sigen, Slag med Haanden, Kniben og Skiældsord er al¬

deles forbuden; derimod kan Læreren forbyde Deeltagelse

i Legetimerne. Finder Læreren, at de ovennævnte Straffe

i et enkelt Tilfælde ere utilstrækkelige, har han at ind¬

berette saadant til Skolecommissionen for at faae nær¬

mere Forholdsregler. 21) Med den ham anbetroede Ung¬

doms Forældre eller dem der træde i disses Sted, bor

Skolelæreren stedse søge at vedligeholde god Forstaaelse.
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Han bør ved given Leilighed underrette dem om deres

Børns Opforsel og giorte Fremskridt samt efter Evne

være dem behielpelig med gode Raad i Henseende til

Børnenes Opdragelse. Naar de besøge Skolen, bor han

ogsaa der venligen modtage dem og tillade dem at over¬

være Underviisningen, dog at denne ikke derved i nogen

Maade afbrydes. 22) Med lige Omhu bør han efter¬

komme sine Pligter mod de Foresatte, som skulle have

Tilsyn med hans Embedsførelse, samt villigen gaae dem
tilhaande i deres= Forretninger ved Skolevæsenet. Saa

skal han og til Skolecommissionen indberette, naar der

maatte møde Vanskeligheder eller Hindringer i Henseende

til Skolevæsenets Fremme, og tillige giøre Forslag om

de Midler, ved hvilke han formener, at disse kunne bort¬

ryddes. 23) Lærerren bør jevnlig mode i Kirken med de

ældre Børn og Dagen efter kortelig giennemgaae Prædi¬

kenen med dem.

II. 225.

Amtsskoledirectionerne vedblive aldeles med dengnordn. 13Aug.
1841 § 35.

samme Indretning og Virkekreds som hidtil, alene med

den Forandring, som bliver en Følge af hvad der er fore¬

skrevet med Hensyn= til Ligningerne af Skolendgifterne.

II. 226 jvfr. 577.

Hvor et Landdistrict hører ind under en KiøbstadsAnordn.13Aug.
1841 § 23.

iFattig= eller Skolevæsen, skal det tilfalde de Beboere

Districtet, der i Overeensstemmelse med § 3 cfr. § &4m ere

valgberettigede, af deres Midte at udnævne den Mand,

der ifølge Anordn. 24 Oct. 1837 § 19 bor være For¬

stander for bemeldte District, samt have Sæde i Fattig¬

eller Skolecommissionen. Ved dette Valg, der iøvrigt

kun skal gielde for 3 Aar, bliver den i det Foregaaende

foreskrevne Fremgangsmaade i det Hele at iagttage.
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II. 228.

Da der i den senere Tid i Overeensstemmelse med

den ved Resol. 17 Jan. 1838 (Circ. 10 Febr.) dertil

givne Anledning, ved Siden af de almindelige Borger¬

skoler, hvori Adgang til Underviisning i de for Alle for¬

nødne Kundskaber og Færdigheder gives uden Betaling,

ere i endeel Kjøbstæder indrettede Borgerskoler, i hvilke

en mere udvidet Anderviisning gives imod visse nærmere

bestemte Skolepenges Erlæggelse; men det med Hensyn

til fleke af de Læregienstande, der ere optagne i de saa¬

ledes oprettede betalende Borgerskoler, er at antage, at

blot seminaristisk dannede Lærere ei vilde være i Stand

til at fyldestgiøre de Fordringer, der maae giøres til dem,

som deri skulde give Underviisning, og da det desuden

maa ansees ønskeligt at der kunde gives duelige theolo¬

giske Kandidater Leilighed til at finde et saavel i sig selv

som med Hensyn til deres tilkommende Bestemmelse gavn¬

ligt Erhverv ved at overtage sig de Lærerposter i de høiere

Borgerskoler, hvortil der udfordres en =større og mere

ividenskabelig Dannelse, end den, hvoraf Seminarister

Almindelighed kunne forndsættes at være i Besiddelse, an¬

moder Cancelliet samtlige Skoledirectioner for Kiøbstæderne

om, at lade slige Læreposter forinden de besættes, en

passende Tid fornd bekiendtgiøre som ledige, hvilket for¬

meentlig paa hensigtsmæssig Maade vil kunne skee ved at

en Anmeldelse herom indrykkes saavel i vedkommende

Stiftstidende, som i den berlingske politiske og Avertisse¬

ments=Tidende for vedkommende Skolekasses Regning.

II. 232 jvfr. 302.

En Amtsskoledirection har til Cancelliet indberettet,

at det af vedkommende Skolecommission for Samme er

blevet anmeldt, at en af de i Districtet boende Gaard¬

mænds skolepligtige Søn, 151 Aar gammel, endnu er i

nederste Klasse, og ikke stadigen har været holdt til Skolen,
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uagtet Commissionen har dicteret Faderen de anordnings¬

mæssige Mulcter, men uden at dette har havt den for¬

ønskede Virkning. I Anledning heraf har Collegiet an¬

modet Directionen om at tilkiendegive Faderen, at, dersom

hans Søn vedbliver at forsomme Skolen, vil Drengen,

Overeensstemmelse med L. 3—18—7 af Øvrigheden

blive ham fratagen og paa hans Bekostning sat i Kost

hos paalidelige Folk, indtil han kan udskrives af Skolen,

ligesom man og anmodede Directionen om, saafremt denne

Advarsel ikke befindes at frugte, at træffe den i fornævnte

Henseende fornødne Foranstaltning.

II. 239.

Forsaavidt det ved Resol. 21 Aug. 1822, blandt

andet, indtil videre er fastsat, at, hvor den indbyrdes Under¬

viisning er indført, maatte ethvert Barn, der har de be¬

falede Kundskaber fuldkomment inde, efter Skolecommis¬

sionens Bestemmelse fritages for den almindelige Skole¬

gang uden Hensyn til dets Alder, bliver denne Resol.

tilbagekaldt; og forventer Kongen iøvrigt, da det ved

Erfaring er godtgiort, at Børn almindeligen netop i de

sidste Skoleaar ere meest modtagelige for Belærelse, at

vedkommende Skolecommissioner med Alvor overholde,

hvad der i Henseende til Kundskaber og Færdigheder er

foreskrevet som Betingelse for Børnenes Udskrivning af

Skolen.

II. 255 jvfr. 361.

Med Hensyn til, at Anordn. om Landcommunevæsenet

af 13 Aug. 1841 i dens § 15 bestemmer, at de Erindringer,

som af Revisionen fremsættes ved Communeregnskaberne,

skulle afgiøres af Amtsraadet, forsaavidt Regnskabsføreren

ikke vil erkiende deres Rigtighed og at dens 16de § fast¬

sætter, at de reviderede Regnskaber blive at indsende til

Amtsraadets Eftersyn, hvorimod det i Anordn. § 35

hedder, at Amtsskoledirectionerne vedblive aldeles med

Canc. Circ. 12

Dec. (Resol. 2
Dec.) 1840.

Canc. Skr. 30

Nov. 1841.



Anordn.13Aug.
1841 § 32.

Canc. Skr. 16
Nov. 1841.

124 Attende Capitel.

samme Indretning og Virkekreds som hidtil, alene med

den Forandring, som bliver en Følge af hvad der er

foreskrevet i Henseende til Ligningen af Skoleudgifterne

er det hos Cancelliet blevet forespurgt, om Skoleregnskabernes

Eftersyn og Decision herefter skal tilkomme Amtsraadet

eller Skoledirectionen. Herpaa har Collegiet svaret, at

da Anordningens § 15 udtrykkelig viser, at det er Sogne¬

forstanderskabet, der skal foranstalte de i Sen omhandlede

communale Regnskaber reviderede, og Amtsraadet, der

har at decidere de derved giorte Revisionsbemærkninger

ligesom § 16 og viser, at Regnskaberne, selv naar ingen

Revisionsbemærkning derved er giort, skulle indsendes til

Amtsraadets Eftersyn, og det endog af bemeldte Para¬

graphers specielle Indhold fremgaaer, at de blandt Andet

have Hensyn til Regnskaberne for Skolevæsenets Ind¬

tægter og Adgifter saa kan ingen Revision og Decision

af disse Regnskaber i Amtsskoledirectionen finde Sted.

II. 259.

Amtsraadet giennemgaaer Regnskaberne for Skolelærer¬

hielpekasserne og en Extract af Regnskabet og Status

skal aarlig bekiendtgiøres.

En Stiftsøvrighed har, næst at andrage, at Samme,

i Henhold til Forordn. 8 Jul. 1840, om det offentlige

Kasse= og Regnskabsvæsen i Almindelighed, har tilskrevet

Kirkeinspectionerne i Kiøbstæderne i det den anbetroede Stift

om at foranstalte, at Kirkeværgerne, hvis Beskikkelsesbreve

i denne Egenskab i Overeensstemmelse med Pl. 10 Apr.

1795 ere tinglæste inden deres Værneting, stille betryggende

Caution for de dem betroede Oppebørseler, og at Qvartals¬

extracter af Indtægter og Adgifter affattes og indsendes

til Stiftsøvrigheden, men at der fra flere af bemeldte

Inspectioner og Værger er indkommet Forestillinger om

at disse bebyrdende Foranstaltninger maatte forbigaaes

begiert Cancelliets Resolution for, om det ikke, dersom

Fr. 8 Jul. 1840 maa ansees ligefrem anvendelig paa
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Kirkeværger, kunde overlades til Stiftsøvrighederne efter

Omstændighederne og under tilbørligt Hensyn paa Kirkernes

Sikkerhed, at dispensere fra de Forskrifter, den nævnte

Forordn. i de ommeldte Henseender indeholder og fra den

ældre Bestemmelse om Beskikkelsesbrevenes Tinglæsning.

I denne Anledning har Collegiet i Skrivelse 16 Nov.

tilkiendegivet, at, da Kirkeværgemaal ikke er et Embede,

der tildeles En eller Anden af dem, der attraae samme

for de dermed forbundne Fordeles Skyld, men et borgerligt

Ombud, er det en Folge af Bestemmelsen i bemeldte

Forordns. § 1 næstsidste Membrum, at der ei kan affordres

Kirkeværgerne Caution. Det vilde derhos pære ubilligt

og kunde ved sine middelbare Følger let blive til Skade

for selve Kirkerne, om disses Værger skulde være en

især for en Kiøbmand eller anden Næringsbruger netop

af det Slags, hvoriblandt Kirkeværger jevnlig maa søges

— saa indgribende Indskrænkning i Raadigheden over

deres Gods underkastede, som stiltiende Panteret indeholder.

Fr. 8 Jul. 1840 § 48, der, ligesom Pl. 10 Apr. 1795

§ 6, kun nævner Stiftelsernes Forstandere og Oppebørsels¬

betiente, bør derfor herunder ikke antages at forstaae uden

egentlige Betiente, ikke dem, der som et borgerligt onus

komme til lat oppebære Stiftelsernes Indtægter. Dette

bestyrkes ogsaa ved den forhen paaberaabte Deel af § 1

saavelsom ved § 50, der indeholder en Modsætning imellem

Embedsmænd og dem, der ellers ifølge en dem af det

Offentlige paalagt Pligt have at oppebære eller forvalte

nogen Deel af Statens, Communens, Stiftelsernes o. s. v.

Midler og viser, at der hos saadanne i Almindelighed

blot haves Fortrinsret efter L. 5—14—37 og Pl. 23 Jun.

1819, ligesom det navnlig er bestemt, at Overformynderne

i Kiøbstæderne og de jorddrotlige Skifteforvaltere og Over¬

formyndere ikke som de, til hvis Embeds Skifteforvaltning

og Overformynderi høre, ere den stiltiende Panteret under¬

givne. Forsaavidt fremdeles angaaer Spørgsmaalet om

Nødvendigheden af Indsendelsen af Qvartalsextracter, da
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bør vel Kirkeværger i Almindelighed indsende saadanne.

Efter Forordns. § 28 kunne imidlertid vedkommende Au¬

toriteter med Hensyn til de Oppebørselsbetiente, for hvilke

Reglen ikke særlig er bestemt i Anordningerne, træffe

nærmere Bestemmelse desangaaende. Naar derfor saavel

Kirkeinspectionen som Stiftsøvrigheden med Hensyn til

Indtægternes Abetydeligheder, eller Tiden, da de falde,

samt andre Omstændigheder, maatte finde, at Kirkens

Sikkerhed ikke derved vil lide, kan der tilstedes nogen

Moderation i foranførte almindelige Regel; men under

alle Omstændigheder maa det paasees, at nøiagtigt Regn¬

skab aarlig. og itide aflægges.

II. 259.

1) Det ved Anordn. for Skolevæsenet paa Landet

29 Jul. 1814 § 63 Landsbyskolelærerne paalagte aarlige

Bidrag til Skolelærerhielpekassen bliver fra dette Aars

Begyndelse ikke at udrede efter de hidtil foreskrevne Regler,

ligesom og isærdeleshed det i bemeldte Anordn. fastsatte

Maximum bortfalder. Derimod vil enhver Skolelærer,

som efter den nævnte §, sammenholdt med Fund. 1 Aug.

1817 § 3, er pligtig at bidrage til Hielpekassen, have at

udrede aarlig til samme ½ Skieppe Byg af hver Tønde

Byg, som i Henhold til hiin Anordnings 55 S Litr. a

er tillagt ham i Lønning, derunder og indbefattet den

Forbedring, som ifølge Pl. 22 Mai 1839 § 3 maatte

være bevilget i hans Løn. Den ovennævnte Afgift bliver

at udrede i Penge efter hvert foregaaende Aars Kapitels¬

taxt. 2) Ved Lønningens Beregning bliver 1 Td. Rug

at ansee lige med 1½ Td. Byg, og af Pengeindtægterne

bør 15 Mk. Sølv ansees lige med 1 Td. Byg, saafremt

Pengebeløbet ikke i de ifølge Anordn. 3 § approberede

Skoleplaner er ansat til et bestemt Qväntum Byg, ved

hvilket det da vil have sit Forblivende. 3) Skolelærer¬

) Jvfr. C. T. 297.
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hielpekassernes Bestemmelser indskrænkes herefter til: a. at

forskaffe gamle afgaaede Skolelærere saavelsom og Skole¬

læreres Enker forhøiet Pension i Forhold til deres Trang

og Værdighed, samt om muligt Huusly og Brændsel;

b. at lønne Medhielpere ved de Skoler, som maatte be¬

høve samme; c. at understotte værdige Skolelærere, som

formedelst Sygdom eller andet saadant tilstødt Aheld uden

egen Skyld ere geraadede i en øieblikkelig Trang, hvilken

de ikke paa anden Maade formaae at afhielpe, derved at

der, forsaavidt Hielpekassen i Provstiet dertil har Evne

forundes dem en Gave en enkelt Gang paa 10 indtil

30 Rbd.; og d. at udrede de Pensioner som ved Pl.

22 Mai 1839 § 4 sidste Passus ere disse Kasser paa¬

lagte. Iøvrigt bliver der ved at bedømme en Enkes Ad¬

gang til Understøttelse ikke at tage Hensyn til det Beløb,

som hendes afdøde Mand maatte have forsikkret hende fra

Enkekasser eller andre Forsørgelsesanstalter. 4) De ifølge

Reskr. 22 Dec. 1826 oprettede Tabelkasser ophæves, og

de Beholdninger, som deri findes, henlægges for hvert

Provsties Vedkommende til Hielpekassen= som en For¬

øgelse af dennes Fond. 5) Foruden den ved Anordn. f. L.

29 Jul. 1814 § 63 paabudne Afgift af 1 Rbd. Sølv

af hvert Sogns Skolekasse skal fra dette Aars Begyn¬

delse, i Lighed med hvad der forhen har været svaret til

Tabelkasserne, udredes 2 Rbd. Sølv aarlig for hver fast

Landsbyskole til Hielpekassen. Hvor de specielle Skole¬

kasser ere hævede eller ikke formaae at svare denne Af¬

gift, bliver den at udrede af Communens almindelige

Skolekasse. Ligeledes bliver der, foruden den Afgift af

5 Rbd. Sølv, som ifølge Anordn. om Almueskolevæsenet

i Kiøbstæderne af 29 Jul. 1814 § 54 svares for hvert

Sogn af Kiøbstadens Skolekasse, endvidere fra dette Aars

Begyndelse til Hielpekassen at udrede 2 Rbd. Sølv aarlig

for hver Skole, være sig Borgerskole eller Friskole, til

hvis Vedligeholdelse de fornødne Midler i Overeensstemmelse

med bemeldte Anordn. skulle tilveiebringes ved Ligning
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paa Kiøbstadens Indvaanere. 6) Fra samme Tid bliver

der af hver Sognepræst, som ifølge Resol. 17 Jul. 1822

er fritagen for at deeltage i, hvad der paalignes til Skole¬

væsenet, at udrede et Bidrag til Hielpekassen liig 1 af

Pastorätets i foregaaende § foreskrevne nye Bidrag for

de under hans Embedsvirksomhed hørende faste Skoler.

7) Saasnart et Hielpekasse=Regnskab er aflagt, bliver det,

forinden det i Henhold til Anordn. 13 Aug. 1841 § 32

Nr. 3 indsendes til Amtsraadet, i 14 Dage at henlægge

hos Provsten til Underretning for Districtets Skokelærere.

II. 259.

En Amtsskoledirection har begiert Cancelliets Reso¬

lution paa følgende Punkter: 1) Hvilken Anvendelse der

kan giores af Pl. 22 Mart. 1843 § 1 paa Kiøbstadsskole¬

lærerne, og om de ordinerede Catecheter vedblive at have

Valget, om de ville bidrage til Hielpekassen eller ikke;

2) om Kirkesangerlønnen skal regnes med blandt de Penge¬

Indtægter, af hvilke der — efter bemeldte Pl. §§ 1 og 2

skal ydes= Bidrag til Skolelærerhielpekasserne; 3) om den

i Pl. § 3 Litr. b Hielpekasserne paalagte Løns Adredelse til

Medhielperne ved Skolen er at forstaae om hele Lønnen,

saa at Skolelærerne ikke faaer Andet at udrede end Kost,

Logis, Lys, Varme og Vask, og i saa Fald hvor stor

denne Løn skal være samt om Directionen, hvergang en

Medhielper skal ansættes, har at indstille Saadant til

Cancelliet;4) hvorledes der med Hensyn til Bestemmelserne til

Pl. § 5, om at der af hver fast Landsbyskole skal, i

Lighed med hvad der forhen har været svaret til Tabel¬

kasserne, erlægges til Provstiets Skolelærerhielpekasse

2 Rbd. aarlig, bliver at forholde paa et Grevskab, der

har sin egen Skolelærerhielpekasse i hvilken Henseende

der navnlig spurgtes, om bemeldte Grevskabs Skoler nu

skulle svare hiin hidtil til Tabelkassen udredede Afgift til

Provstiets Hielpekasse, eller om de skulle være fri¬

tagne for denne Afgift. Collegiet har svaret: ad 1.
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Pl. 22 Mart. 1843 forandrer Intet i den i Anordn. om

Skolevæsenet i Kiøbstæderne 29 Jul. 1814 § 54 inde¬

holdte Bestemmelse, og de ordinerede Catecheters Stilling

til Hielpekasserne er uforandret; ad 2. at, da Kirke¬

sangerlonnen hverken er iblandt de i Anordn. 29 Jul. 1814

§ 55 a nævnte Indtægter, ei heller henhører under den

Forbedring i Lønnen, som Pl. 22 Mai 1839 § 3 om¬

handler, til hvilke to Arter af Indtægter Pl. 22 Mart.

1843 ene tager Hensyn ved at regulere et forøget Tilskud

til Hielpekassen, saa vil Kirkesangerlønnen ikke kunne

komme i Betragtning ved bemeldte Afgifts Beregning;

ad 3. Hielpekassens Bidrag til Skolelærernes Medhielperes

Løn blive fremdeles, som hidtil i Medfør af Fund. 1 Aug.

1817 § 13e, hver Gang at bestemme ved Cancelliets

Resolution, hvorved Kassens Evne vil komme i Betragt¬

ning; ad 4. da det ommeldte Grevskab har sin egen

Skolelærerhielpekasse vil Pl. 22 Mart. 1843 alene

komme denne tilgode, forsaavidt den Afgift angaaer der

bliver at svare af de paa Grevskabet værende faste Skoler.

En Amtsskoledirection har med Hensyn til, at der

nu efter Pl. 22 Mart. 1843 skal affattes en ny Bereg¬

ning over Bidragene til Skolelærerhielpekasserne, udbedet

sig Cancelliets Resolution for, hvorvidt Lærerne ved de

mindre faste Skoler i vedkommende Provstie, hvilke for en

Deel hverken nyde Bolig, Jordlod, Brændsel eller Fou¬

rage, eller i alt Fald ingen Jordlød eller Fourage have,

og hvis Lønninger efter hvad Directionen bemærkede,

egentlig ere bestemte for en ugift Person, ogsaa i For¬

hold til deres Lon bor udrede Afgift til Skolelærerhielpe¬

kassen, og om et saadant efter Lønnen afpasset Bidrag

ogsaa bor affordres de ved enkelte Skoler ansatte Anden¬

lærere. I Forbindelse dermed har Directionen forespurgt,

om ogsaa det i fornævnte Pl. § 5 omtalte Bidrag til

Skolelærerhielpekasserne for hver fast Landsbyskole skal ud¬

redes af de ommeldte mindre faste Skoler. Cancelliet har

svaret, at, da de omspurgte Lærere ikke alle have alle de

(9)

Canc.=Skr. 30

Aug. 1843.



Canc. Skr.

Oct. 1843.

Canc.=Skr.

Oct. 1843.
17
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i Anordn. om Skolevæsenet paa Landet 29 Jul. 1814

§ 55 2—d omhandlede Emolumenter, navnlig ikke have

nogen Jordlod eller Ægivalent for samme, kan intet Bi¬

drag afkræves dem til Skolelærerhielpekassen. Ei heller

bliver der for de Skoler, ved hvilke de ere ansatte, at

svare det ommeldte, i Lighed med hvad der forhen har

været svaret til Tabelkasserne, for hver fast Skole fast¬

satte Bidrag af 2 Rbd., ligesaalidt som der tilforn for

disse Skoler har været svaret noget Bidrag til de nu

ophævede Tabelkasser.

I Anledning af en til Cancelliet indkommen Fore¬

spørgsel, angaaende hvorvidt Pension til Formand og

Formands Enke bør fradrages en Landsbyskolelærers Lon,

forinden Afgiften til Skolelærerhielpekassen, ifølge Pl.

22 Mart. 1843 beregnes, har Collegiet tilkiendegivet, at

der bliver at forholde efter Fund. 1 Aug. 1817 § 4,

sammenholdt med Pl. 22 Mart. 18½3, saaledes at Skole¬

læreren for hver Tønde Bygs Værdi, Pensionen udgior, af¬

giver ) Skieppe Byg mindre i aarlig Afgift til Hielpekassen.

En Amtsskoledirection har begiert Cancelliets Reso¬

lution paa folgende Skolelærerhielpekassernes Indtægter

vedkommende Punkter: a) om ogsaa saadanne thevlogiske
*)Candidater, som ifølge Canc. Circ. 6 Dec. 1811

ere antagne til Lærere ved Kiøbstædernes Borgerskoler,

skulle svare Afgift til Skolelærerhielpekasserne, eller om

de ligesom Catecheterne kunne, naar de onske det, fritages

for at contribuere til bemeldte Kasser; b) om de Lærere

ved Borgerskolerne, der ere ansatte paa Opsigelse, skulle

erlægge den omhandlede Afgift; c) om der i de Kiøb¬

stæder i hvilke der vel egentlig kun er ern Skole, men

denne er deelt i Borgerskole og Friskole, hvor der endog

undertiden undervises i særskilte Bygninger skal udredes

et Tillæg af 2 Rbd., eller det Dobbelte, til Hielpekassen

aarligt; d) om Sognepræsten i N. N. Kiøbstad, der vel

4) See ovenfor S. 122.
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er fri for den almindelige Skoleskat, men udreder en sær¬

lig Afgift til Skolen — af 5 Skpr Rug, 6 Skpr Byg

og 5 Rbd. —, paa Grund deraf er fritaget for at svare

Bidrag til Skolelærerhielpekassen. Herpaa har Collegiet

svaret, at den Kiøbstadskolelærere paalagte Afgift til Skole¬

lærerhielpekassen, i hvis Størrelse ingen Forandring er skeet

ved Pl. 22 Mart. 1843 bliver at svare ogsaa af de Lærere,

som ere theologiske Candidater, og af dem, som ere antagne paa

Opsigelse; at den i Pl. 22 Mart. 1843 § 5 omhandlede Af¬

gift til Beløb 2 Rbd. aarligt for hver Skole i Kiøbstæderne,

være sig Borgerskole eller Friskole, til hvis Vedligeholdelse

de fornødne Midler i Overeensstemmelse med Anordn.

29 Jul. 1814 skulle tilveiebringes ved Ligning paa Kiøb¬

stadens Indvaanere, skal for det Tilfælde, at en Kiøbstads

Skole er deelt i Borgerskole og Friskole, svares for hver

af disse især saafremt hver Afdeling har sine Børn, og

Oprykning ikke finder Sted fra den ene til den anden,

uden Hensyn til om de holdes i samme Bygning og have

fælleds Lærere, og at den ovennævnte aarlige Afgift, som

af Sognepræsten i den omspurgte Kiøbstad erlægges til

Byens Skole, medens han er fri for at deeltage i Ad¬

redelsen af den almindelige Skoleskat, ikke kan hiemle ham

Fritagelse for det i Pl. 22 Mart. 1843 § 6 omhandlede

Bidrag, da hiin Afgift, som tilforn blev udredet til den

residerende Capellan, men ved Capellaniets Nedlæggelse

gik over til Skolevæsenet, er den aarlige Paaligning uved¬

kommende.

II. 265 og III. Anhang 746.

Ved Ronne lærde Skole skulle oprettes Realklasser,

i hvilke Realunderviisningen fremmes overeensstemmende

med den= Plan, som følges ved den videnskabelige Real¬

skole i Aarhuus og ved den med Sorø Academies Skole

forbundne Realunderviisning;*) 2) at Contingentet for

Disciplene i Realklasserne fastsættes til det samme Beløb

*) See derom Selmers akad. Tidender IV. S. 300—321.

(9*)

Univ. Dir. Bkg.
Nov. 184311

(Resol. 3Nov.)
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som for de studerende Disciple, nemlig 20 Rbd. aarlig,

hvilke erlægges efter de samme Regler, som ere gieldende

for sidstnævnte Disciple.

II. 286.

Foranlediget ved et til Cancelliet indkommet Forslag

om nærmere Regler for Fremgangsmaaden ved Valget af

de Læsebøger i Skolerne, der anskaffes paa Skolekassens

Regning, og ved Forandring af de Bibelskhistorier, der

bruges i Skolerne og under Confirmationsforberedelsen,

har Cancelliet, da det ikke turde være uden Betænkelighed,

hvad der ei heller kan ansees overeensstemmende med, hvad

der er foreskrevet i Anordn. 29 Jul. 1814 for Kjøb¬

stæderne Bilag C. § 6 og for Landet Bilag B. § 6,

ganske at overlade Valget af Læsebøger til Skolecommis¬

sionerne i Kiøbstæderne og Sogneforstanderskaberne paa

Landet, taget under Overveielse hvorvidt det maatte an¬

isees hensigtsmæssigt at træffe nærmere Bestemmelser

foranførte Henseende, i Særdeleshed saaledes, at For¬

skrifterne i de citerede §§ af Skoleanordningerne der af

Mangel paa anordnede Læseboger i Almue= og Borger¬

skolerne ikke hidtil ligefrem have kunnet komme til An¬

vendelse, for Fremtiden kunde træde i Virksomhed. Efter

i denne Anledning at have indhentet Betænkning fra samt¬

lige Biskopper og Skoledirectioner, skulde Cancelliet, da

Valget af Læsebøger maa ansees af særdeles Vigtighed

ved de egentlige Almueskoler (Landsbyskolerne og Kiøbstad¬

skoler, hvori Underviisningen gives uden Betaling), i

hvilke det idetmindste efter disse Skolers nærværende

Standpunkt ikke i Almindelighed kan ventes at der uden

for de anordnede Læregienstande vil kunne gives særegen

Underviisning i andre saadanne Kundskabsfag, i hvilke

Almuen dog ikke bør være ganske uvidende, og hvor Læse¬

bøgerne derfor ikke blot maae tiene til at forskaffe Børnene

Færdighed i at læse og til at vække deres Tænksomhed,

men ogsaa til at bibringe dem slige almeennyttige Kund¬
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skaber, holde for, at dette Valg vel ikke ganske bør over¬

lades de communale Autoriteter, men at der dog paa den

anden Side bor tilstaaes dem saamegen Frihed i denne Hen¬

seende, som uden Skade for Sagen kan indrømmes dem.

Det er derfor fundet hensigtsmæssigt, at der af Biskoppen

i Forbindelse med Provsterne for hvert Stift forfattes en

Fortegnelse over de af de brugelige Læsebøger, som maatte

ansees for de meest hensigtssvarende, og mellem hvilke de

locale Autoriteter da uden videre Forespørgsel kunde vælge

dem, som de maatte finde tienligst. Ved de betalende

Kiøbstadskoler derimod hvor Læsebøgerne ere af mere

underordnet Vigtighed, vil Valget af disse saavelsom af

Lærebøgerne i de specielle Discipliner, der ere udelukkede

fra Almueskolerne, kunne overlades Skolecommissionerne

efter Overlæg med vedkommende Lærere og Skoledirec¬

tionen. Hvad dernæst Bibelskhistorier angaaer, er det be¬

fundet hensigtsmæssigt, at der med Hensyn til disse træffes

samme Foranstaltning som for Læsebøgerne, og at denne

ei. blot giøres gieldende for de egentlige Almueskoler, men

ogsaa for de betalende Borgerskoler i Kiøbstæderne; men

da Forandring i disse Boger dog kan have sine særegne

Betænkeligheder saavel med Hensyn til Børnene som til

Lærerne, af hvilke nogle muligen ikke med Lethed kunne gaae

over fra Underviisningen efter een Bibelskhistorie til Bru¬

gen af en anden, ansers det rettest, at tillige Skoledirec¬

tionens Samtykke og nærmere Bestemmelse desangaaende

i ethvert enkelt Tilfælde indhentes. Cancelliet har derfor

anmodet Biskopperne om paa førstkommende Landemode

med Stiftets Provster, efterat Sagen i Forveien har

været omhandlet i Skoledirectionerne, at indlede Forhand¬

linger om og derefter forfatte Fortegnelser over saavel de

Læsebøger, der maatte ansees hensigtsmæssige til Brug i

Stiftets Almueskoler som over de Bibelskhistorier der bør

bruges i samtlige Almue= og Borgerskoler og under Con¬

firmationsforberedelsen, hvilke Jortegnelser paa de følgende

Landemoder efterhaanden blive paa samme Maade at sup¬



134 Attende Capitel.

plere. Om Resultatet bliver hver Gang at giøre Ind¬

beretning til Cancelliet, hvorhos Skoledirectionerne bør sørge

for, at det bringes til samtlige Skolecommissioners og

Sogneforstanderskabers Kundskab. Mellem de paa den saa¬

ledes forfattede Fortegnelse over Læsebøger anførte Bøger

kunne vedkommende locale Autoriteter i Stiftet uden Fore¬

spørgsel vælge dem, som de maatte finde meest tienlige til

Brug i de dem underlagte Almueskoler. Skulde iøvrigt

nogen af de nævnte locale Autoriteter ønske at benytte en

Læsebog, som ikke findes paa Fortegnelsen, eller den troer

at burde anbefale en enkelt Skolelærers derom fremsatte

Begiering, har den derom at giøre Indstilling til Skole¬

directionen, af hvem Sagen bliver at afgiøre saafremt

Biskoppen erklærer sig enig med den, hvorimod den i Til¬

fælde af Dissents maa forelægges Cancelliet til Afgiørelse.

Hvad angaaer Forandring af Bibelskhistorier, da bor denne

saavel i Almue= som i Borgerskolerne selv indenfor det

paa den forfattede Fortegnelse indeholdte Antal ikke skee

uden med Skoledirectionens Samtykke og under de nær¬

mere Bestemmelser, som den maatte finde Anledning til i

saa Henseende at foreskrive navnlig med Hensyn til de

Børn, som allerede ere bevandrede i den hidtil brugte.

Forsaavidt der for Tiden i en eller anden Skole bruges

Læseboger eller Bibelskhistorier, der ikke blive optagne paa

Fortegnelserne, skulle disse vel ikke strax anskaffes men

Skoledirectionen anmodes om at paasee, at det skeer efter¬

haanden, ligesom det og ventes at Provsten saavelsom

Biskoppen paa de aarlige Visitatser vil virke hertil.

Sluttelig bemærkes, at det i en af de afgivne Betænk¬

ninger er foreslaaet som et hensigtsmæssigt Middel til at

forsyne Skolerne med det fornodne Antal Læseboger og

derhos tilveiebringe den fornødne Afvexling i deres Af¬

benyttelse, at alle de i eet Pastorats Skoler anskaffede

Læsebøger blive betragtede som fælles for alle Skolerne,

saa at de, efter at være afbenyttede i et vist Tidsrum,

t. Ex. et halvt eller heelt Aar i een Skole, afgaves til
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en anden Skole, hvis Læsebøger hiin atter modtog. Da

Børnene nemlig, naar de nogle Gange have giennemgaaet

en Læsebog, næsten lærer den udenad, bliver en langvarig

Afbenyttelse af samme Bog let kiedende og trættende

saavel for Bornene som for Lærerne. Da en saadan

Fremgangsmaade, forsaavidt ikke de locale Forhold lægge

Hindringer iveien, ogsaa forekommer Cancelliet hensigts¬

mæssig, har Cancelliet troet at burde henlede Skoledirec¬

tionens Opmærksomhed paa samme.

II. 297.

Til Cancelliet er indkommen Forespørgsel, angaaende

Fortolkningen af Skoleanordn. for Landet 29 Jul. 1814

§ 12, der tillader Forældre og Husbonder, som ere Gaard¬

brugere, at beholde deres Børn og Tyende, som ere 10

Aar gamle og beviisligen bruges til Markarbeide, hiemme

fra Skolen 2 à 3 Ager i Sædetiden om Foraaret og

3ä4 Ager om Efteraaret, alt efter Skolecommissionens

paa de locale Omstændigheder grundede Bestemmelser.

Denne § er nemlig snart bleven forstaaet saaledes, at

Forældre eller Husbonder kunne beholde deres Børn eller

Tyender hiemme i de Dage, de fandt for godt, derefter

lade dem gaae i Skole og atter beholde dem hiemme,

naar kun den lovbestemte Tid af respective 2 à 3

og 3 à 4 Ager ikke overskredes, snart saaledes, at Ferien

for Alle skulde begynde fra en vis Dag og uafbrudt fort¬

sættes, snart endelig saaledes, at Forældrene eller Hus¬

bonden vel kunde bestemme Dagen, paa hvilken Ferien

for deres Børn eller Tyendes Vedkommende skulde be¬

gynde, men at den da skulde vedblive uafbrudt. Collegiet

har svaret, at § 12 i Skoleanordn., der ifølge Resol.

29 Dec. 1837 (Canc. Circ. 20 Jan. 1838) ikke er ind¬

skrænket til Gaardbrugeres Born, er at forstaae saaledes,

at ethvert Sogneforstanderskab ved. Stemmefleerhed efter

de locale Omstændigheder hvergang har at bestemme den

Dag, fra hvilken Forældre og Husbonder kunne fordre

Canc. Skr. 2
Febr. 1843.
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Jan. 1842.

Canc. Skr.

Mai 1843.

2
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Skoleanordn. § 12 bragt i Anvendelse, samt ligeledes den

Dag, med hvilken dette ophører, saaledes at Dagen bliver

een og den samme for alle Skolens Børn. Og er det

en Selvfolge, at de skolesøgende Børn, som enten ikke ere

10 Aar gamle eller ikke beviisligen bruges til Mark¬

arbeide, i den saaledes bestemte Tid ligefuldt skulle søge

Skolen og i Udeblivelsestilfælde ville være at behandle i

Overeensstemmelse med Anordn. § 17.

II. 301.

En Amtsskoledirection har med Hensyn til, at Anordn.

om Almueskolevæsenet paa Landet 29 Jul. 1814§ 17, cfr.

Bil. B§ 4, fastsætter, at Mulcter for utilbørlige Skole¬

forsømmelser skulle dicteres i Skolecommissionens maaned¬

lige Møder, samt til de i Canc. Skr. 16 Aug. 1828

og 28 Mai 1836*) indeholdte nærmere Bestemmelser

om disse Mulcters maanedlige Stigen og Inddrivning,

i hvis Følge de dicterede Mulcter hidtil maanedligen ere

opkrævede, forespurgt, hvorledes herefter i denne Hen¬

seende skal forholdes, da Anordn. 13 Aug. 1841 § 14

overdrager Skolecommissionernes Forretninger til Sogne¬

Forstanderskaberne, som efter § 21 ordentliqviis kun skulle

forsamles hver anden Maaned, medens det dog ansees for

skadeligt, om Skoleforsommelserne ikke maanedligen under¬

søges, de ulovlige mulcteres og Mulcterne fordobbles efter

de hidtil gieldende Regler. Herpaa har Cancelliet svaret,

at der i den ommeldte Henseende bliver saa ofte Anled¬

ning dertil findes, at forholde efter Slutningen af den

citerede §i Landcommunalanordn., hvorefter Sogneforstander¬

skabet skal samles, naar dette af Præsten for Fattig= og

Skolevæsenets Anliggenders Skyld skriftligen begieres.

II. 314.

Formanden for et Forstanderskab har i et til Can¬

———

*) See Saml. II. 300 og 301.
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celliet indgivet Andragende anket over, at vedkommende

paa eget An= og Tilsvar ansatte Capellan havde ladet

afholde Examen i Sognets Skoler, uden særlig at ind¬

varsle Forstanderskabets Formand og uden anden fore¬

gaaende officiel Bekiendtgiørelse end Tillysning fra Prædike¬

stolen, i hvilken Anledning Andrageren yttrede den For¬

mening, at Sognepræsten maa være pligtig at anmelde

for Sogneforstanderskabets Formand, naar han ønsker

Skole=Examen afholdt, for at Formanden, hvis han ikke

finder Dagen ubeleilig eller i andet Fald enes med

Præsten om en anden Tid, ved Circulaire kan sammen¬

kalde Forstanderskabets øvrige Medlemmer, og saaledes

Sognepræsten ikke umiddelbart kan sammenkalde Sogne¬

forstanderskabet, og at navnlig Tillysning fra Prædike¬

stolen ikke i denne Henseende er nogen gyldig Bekiendt¬

giørelsesmaade. I Forbindelse hermed anholdt han om,

at de, som foranført, afholdte Examina maatte, som ikke

tilstrækkelig forndbekiendtgiorte for Forstanderskabet, er¬

klæres ugyldige. —Cancelliet har svaret, at Examens

Afholdelse bor bestemmes af Præsten i Forbindelse med

Skolepatronen og Skoleforstanderne, hvorefter Sogne¬

forstanderskabet igiennem dettes Formand derom bliver at

underrette. Collegiet tilføiede derhos, at skiøndt Man

ikke fandt den brugte Bekiendtgiørelsesmaade ved Tillys¬

ning tilstrækkelig, skionnede Man dog ikke, at der var

Grund til at erklære de afholdte Examina ugyldige.

II. 318.

Om Amtsskoledirectionen see ovenfor S. 121.

Om Sogneforstanderskaberne, hvorved Skole¬

commissionerne ere blevne ophævede, see nedenfor ved II.

764.

II. 320.

En Hovedgaardseier har hos Cancelliet forespurgt, Canc. Skr. 21
Dec. 1841.

om han, som eneste Eier af 32 Tdr. Hartkorn i ved¬



Canc. Skr.

Jan. 1843.

Fr. 26 Jun.
1844 § 5.

31
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kommende Pastorat, alene skal vedblive stedse at udføre

Skolepatrons Forretninger i bemeldte Pastorat, som ifølge

den for samme approberede Skoleplan er deelt i to Skole¬

districter, i det ene af hvilket hans Hovedgaard er be¬

liggende. Cancelliet har svaret, at den ommeldte Hoved¬

gaardseier, der, saalænge han er Eier af 32 Tdr. Hart¬

korn i Sognedistrictet, ifølge Anordn. 13 Aug. 1841 § 2

uden Valg er Medlem af Sogneforstanderskabet, tillige

efter samme Anordn. § 14 og Skoleanordn. for Landet

29 Jul. 1814 § 37 er Skolepatron i det Skoledistrict

i hvilket han eier 32 Tdr. Hartkorn, men at der for det

andet Skoledistrict maa vælges en Skolepatron blandt de

øvrige Medlemmer af Skoleforstanderskabet.

II. 320.

Et Sogneforstanderskab har hos Cancelliet forespurgt, hvor¬

vidt en større Lodseier kunde ansees berettiget til at fratræde

som Skolepatron for vedkommende Skoledistrict paa Grund

af, at han efter Valg var indtraadt som Medlem af

Amtsraadet. I sin i denne Anledning afgivne Erklæring

yttrede Amtsskoledirectionen, at da den ommeldte Lodseier

som valgt til Medlem äf Amtsraadet, efter § 28 i An¬

ordn. 13 Aug. 1841 havde Ret til at udtræde af Sogne¬

forstanderskabet, burde han ogsaa kunne fratræde som

Skolepatron, og denne Mening har Cancelliet bifaldet.

II. 323.

Et provisorisk Reglement for Almueskolevæsenet paa

Færø af 28 Mai 1844 findes i Coll. Tid. for samme

Aar S. 625.

II. 334 og III. 372.

Som Sognereiser betragtes de Kiørseler, der afgives

til Kirkers og Kirkegaardes Istandsættelse og Vedligeholdelse

og Skolebygningers Opførelse, Istandsættelse og Vedlige¬

holdelse i ethvert Skoledistrict for sammes Vedkommende.
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II. 334.

For at de i et Skoledistrict forefaldende Kiørseler

til Bygningsarbeide ved Districtets Skoler ikke skulle, naar

en stor Deel af Districtets Beboere ere Brugere af privi¬

legeret Hartkorn, som ikke ere pligtige til at deeltage i

disse Kiørseler, blive de øvrige Beboere altfor byrdefulde,

skal det Aigeledes forsaavidt det ommeldte privilegerede

Hartkorn udgiør i det mindste ⅓ af hele Districtets Hart¬

korn, og saafremt iøvrigt det danske Cancellie maatte

finde, at dertil kan være Anledning, fremdeles overeens¬

stemmende med Resol. 4 Apr. 1832 være tilladt, at lade

en passende Deel af bemeldte Kiørseler bortfalde som en

Gienstand for Adredelse in natura, og i Stedet herfor at

tilveiebringe disse ved en billig Betaling, som reparteres

paa Skoledistrictets Beboere.

II. 337.

I et til Cancelliet indkommet Andragende har For¬

manden for et Sogneforstanderskab, i Anledning af Op¬

førelse af Hegn om en Skolelod, forespurgt, om det Ar¬

beide, der ifølge Anordn. 29 Jul. 1814 § 54 skal for¬

rettes af Skoledistrictets gaardbrugende Beboere, bør præ¬

steres af hver Gaard iForhold til dens Hartkorn eller

Gaard. Herpaa har Cancellietfordeles lige paa hver

omspurgte Arbeide, naar det til¬svaret, at ligesom det

veiebringes ved Betaling, som reparteres paa Beboerne,

præsteres efter Hartkornet, saaledes bør det ogsaa, naar

det forrettes in natura, fordeles paa vedkommende Be¬

boere i Forhold til deres Hartkorn.

II. 337.

Paa indkommen Forespørgsel om, hvo der maatte

ansees pligtig til at bekoste en ny Brønds Anlæggelse ved

en Skole, enten vedkommende Godseier, der vedligeholder

Skolens Bygninger, hvorfor han er fritagen for at levere

Brændsel til Skolen, skiøndt han eier hele Skoledistrictet,

Fr. 26 Jun.

1844 § 49.

Canc. Skr. 8

Jun. 1843.

Canc. Skr. 17
Oct. 1843.



Canc. Skr.

Febr. 1843.

Canc. Skr.

Mai 1841.

6

2
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eller Sognebeboerne har Cancelliet svaret, at den om¬

meldte Godseier som den hvem Bygningens Vedlige¬

holdelse paaligger, bør bekoste den omspurgte Brønd, men

at han kan fordreHielp af Sognemændene i Overeens¬

stemmelse med Anordn. 29 Jul. 1814 § 54.

II. 349.

Et Sogneforstanderskab har begiert Cancelliets Resol.

for, hvorvidt Eieren af en Hovedgaard der har Fæste¬

gods i det under bemeldte Forstanderskab sorterende Sogns

Skoledistrict, er pligtig at anvise sine derværende Fæstere

Ildebrændsel at skove eller skære til vedkommende Skole,

hvorfor Eieren havde anseet sig fritagen, fordi der hverken

til Hovedgaarden eller Godset hører Skov eller Torve¬

mose. Amtsskoledirectionen yttrede i denne Anledning, at

den ommeldte Forpligtelse formeentlig maatte paahvile

den nævnte Hovedgaardseier, ifølge Skoleanordn. § 55

Litr. h og Canc. Skr. 20 Jul. 1819, af hvis Nr. 2 det

navnlig følger at Fæsterne ere pligtige at skære eller

skove og hiemføre Brændselet naar det anvises fra den

nærmeste Torvemose eller Skov, Godseieren kan disponere

over naar ingen saadan findes i selve Districtet. Den

saaledes af Directionen yttrede Formening tiltraadte Can¬

celliet.

II. 359.

I Anledning af at en Skolelærer paa Landet, som

Eier af tvende Tørvelodder med Hartkorn 1 Fdkr., var

bleven tilsagt til Sneekastning afvigte Vinter og for Ude¬

blivende herfra mulcteret ved Politiretten forespurgte

Amtmanden, om det paaligger en Skolelærer, der foruden

hans Embedsjord er i Besiddelse af en anden Jordlod,

uden Hensyn til dennes Storrelse at deeltage i Snee¬

kastning, eller om Forpligtelsen til at deeltage i dette

Arbeide kun — som Amtmanden antog —paaligger

Skolelæreren, naar enten den omhandlede Jordlod er be¬
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bygget og beboet eller har en saadan Størrelse, at Skole¬

læreren, for at kunne benytte den i Forening med sin

Embedsjord, maa holde Tienestekarl. Cancelliet har svaret,

at Man med Amtmanden maa være enig i, at Forplig¬

telsen til at deeltage i Sneekastningsarbeidet kun paaligger

de Skolelærere paa Landet, der besidde Jordlodder af den

af Amtmanden nævnte Beskaffenhed.

For Veiarbeide in natura ifølge Vei=Fr. 29 Sept. Fr. 29 Sept.
1841 § 10,

1841 § 9 er alt Hartkorn paa Degnejorder og Skole= Litr. e.

lodder fritagne, ligesom ogsaa Skolelæxere for den i § 9

omhandlede aarlige Gangdag.

II. 359.

Paa Forespørgsel fra en Skoledirection, om for hvorCanc. Skr. 1

Febr. 1840.stort et Stykke, enten i Hartkorn eller Areal, af den

enhver Skole tillagte Jord, der, overeensstemmende med

Pl. 22 Mai 1839 § 1, kan tilkomme Skolelærerne Fri¬

tagelse for Skatter m. m.; har Cancelliet svaret, at dette

Spørgsmaal har Skoledirectionen at afgiøre efter de i

Anordn. 29 Jul. 1814 § 55 d, cfr. Pl. 25 Nov. 1801,

indeholdte Bestemmelser om en Skolelods Størrelse, i hvis

Følge der til enhver Skole bor udlægges fornøden Jord

til 2 Køers og 6 Faars Græsning.

II. 361.

See om Ligningen af Skolevæsenets Udgifter og om

Regnskabets Revision Anordn. 13 Aug. 1841 §§ 14—16,

anførte nedenfor ved II. 764.

II. 365.

Sognepræsten for en Landsbymenighed har begiertCanc. Skr. 23

Dec. 1841.
Cancelliets Resolution for, hvorvidt de Kiøbmænd i den

nærliggende Kiøbstad som paa den i Landsognet liggende

Ladeplads eie Kornmagaziner og Pathuse til en Assurance¬

værdi af 1000 Rbd., og paa Grund af denne Besiddelse

efter hans Formening maatte ansees berettigede til at



Canc. Skr.

Jan. 1840.

18
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deeltage i Valget af Sogneforstanderskabets Medlemmer,

ere pligtige til at bidrage til Landsognets Fattig= og

Skolevæsen. Collegiet har svaret at ligesom det er en

Følge af Pl. 5 Dec. 1815 og stemmende med hvad

Collegiet i lignende Tilfælde har antaget, at Kiøbmændene

i den omhandlede Kiøbstad, som bidrage til dennes Fattig¬

og Skolevæsen efter Næring og Formuc, hvorunder ogsaa

deres ovennævnte Eiendomme paa den til Kiøbstaden hø¬

rende Ladeplads indbefattes, ikke kunne være pligtige til

af disse Eiendomme at bidrage til det Landsbysogns Fattig¬

og Skolevæsen, hvor bemeldte Eiendomme ligge, men kun

af det Hartkorn, som de maatte besidde i Sognet, saa¬

ledes kunne de ei heller ansees berettigede til at deeltage

i de omhandlede Sogneforstandervalg. Thi vel indeholder

Anordn. 13 Aug. 1841 § 3 kun, at de, som skulle deel¬

tage i Valget af Sogneforstandere, skulle eie de nævnte

Grundbesiddelser i Sognedistrictet, men af § 2, saavelsom

af hvad der i ny Coll. Tid. for 1841 er bemærket til

denne § og § 3 (S. 720, 721) fremgaaer det tydeligen,

at den nævnte Ret kun tilkommer dem, der ere Beboere

af Sognedistrictet.

II. 371 og III. Anh. 749.

Cancelliet bifälder, hvad der var indstillet af en

Skoledirection, at hvad Skolelæreren i Huusholdningskorn

nyder mindre end det i Skoleanordningen bestemte Qvan¬

tum, bør afdrages i den ham iøvrigt tillagte Lon, for¬

inden det kan afgjøres, om den er af den Størrelse, som,

efter Pl. 22 Mai 1839 kommer i Betragtning, for at

bedømme, om han skal bære en Enkepension; men at det

derimod ikke kan antages, at Skolelærer=Hielpekassen er

pligtig at overtage en af de flere Pensioner, der ere til¬

lagte Enker i forskiellige Skolekald i samme Sogn hvor¬

imod Placatens i saa Henseende givne Bestemmelser efter

deres tydelige Indhold og Sammenhæng, forudsætte, at
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der i samme Embede gives flere Enker. Begge Enke¬

pensionerne blive saaledes at udrede af Communen.

II. 371.

Paa Forespørgsel, om Pl. 22 Mai 1839 § 2 ube¬

tinget tør anvendes i alle Tilfælde, f. Ex. hvor en Skole¬

lærer nyder et heelt Degnekalds gamle Indtægter ufor¬

andrede? har Cancelliet svaret, at der i det nævnte Til¬

fælde ikke tilkommer Skolelæreren 10 Rbd. i Kirkesangerløn.

Da en Skoledirection havde forespurgt, hvorledes

den Bestemmelse er at forstaae= i flere af Cancelliets Re¬

sol. ang. Skolelærernes Kaars Forbedring i Directionens

Embedsdistrict: at det Belob, hvortil Offer og Aceidentser

ere ansatte i de approderede Skoleplaner, skal, naar Af¬

kortning for samme eftergives Skolelærerne, reduceres til

Byg à 15 Mk. pr. Td., og det udkomne Qvantum Byg

anorduingsmæssig paalignes Communen efter hvert fore¬

gaaende Aars Capitelstaxt svarede Cancelliet, at Af¬

—giørelsen af ovennævnte Spørgsmaal maa beroe paa,

hvorledes Planerne ere affattede. Ere i disse Offer og

Accidentser anslaaede til et bestemt Qvantum Byg, saa

maa Afkortningen, naar dens Eftergivelse er bevilget i

det Hele, ogsaa for Fremtiden bortfalde med et lige

Qvantum, og dette, som en integrerende Deel af den

reglementerede, Byglon, lignes paa Communen. Ere

derimod Offer og Accidentser tilligemed de øvrige Degne¬

indtægter beregnede til Penge, men uden i Planen at

være reducerede til Byg, saa bortfalder det Pengebeløb,

hvortil Offer og Accidentser ere anslaaede, og Resten kan

alene for Fremtiden tiene til at dække den reglementerede

Byglon, saa at denne Rest, reduceret til Byg efter hvert

foregaaende Aars Capitelstart ei udgior det reglementerede

Beløb, det Manglende da bliver at ligne. Men i ethvert

Fald maa dog Offer og Accidentser, for det Tilfælde,

at der bliver Sporgsmaal om Adredelse af Enkepension,

Canc. Skr.

Febr. 1840.

Canc. Skr. 15

Febr. 1840.

1



Canc. Skr. 27
1841.Mai

144 Attende Capitel.

i Medfor af § 4 i Pl. 22 Mai 1839, reduceres til Byg,

i hvilken Henseende Cancelliet har fündet en Priis af

15 Mk. pr. Tde. passende, hvor ingen anden Normi

Planen er opgivet. Iøvrigt kan der efter bemeldte Pl.

alene være Sporgsmaal om Fritagelse for den Afkort¬

ning, som hidtil har fundet Sted for Offer og Accidentser,

men ei om Eftergivelse af Afkortning for de andre Degne¬

indtægter, og hvor derfor disse i Planerne ere beregnede,

under eet med hine, til et vist Beløb, maa først en Af¬

sondring af Offers og Accidentsers Beløb finde Sted,

førend Størrelsen,af den Afkortning, der bortfalder, kan

bestemmes.

II. 371 jvfr. III. Anh. 749.

I Anledning af at en Skoledirection, ved at ind¬

sende Forslag, med Hensyn til Pl. 22 Mai 1839, til

Forbedring af endeel i Districtet værende Skolelæreres

Kaar, havde foreslaaet, at den, enkelte Skolelærere paa¬

hvilende, Enkepension skulde overtages af Communen, uagtet

vedkommende Lærer erholder den tilsigtede Forbedring i

sin Løn, eller allerede, naar Offerets og Accidentsernes

Beløb beregnedes med under Lonnen, havde over 20 Tdr.

Byg aarlig, betalte efter hvert Aars foregaaende Capitels¬

taxt, har Cancelliet giort Directionen opmærksom paa, at

2 og 3 Passus af § 4 i Pl. 22 Mai 1839 ere at for¬

staae saaledes, at det Lonningstillæg, som en Skolelærer

erholder derved, at han ganske eller tildeels fritages for

Afkortning for Offer og Accidentser, bor tilligemed hele

Beløbet, hvortil Offer og Accidentser i Skoleplanen ere

blevne ansatte — hvilket Beløb han jo ligefuldt beholder

— regnes med under den Andeel af Skolelærerens Løn,

som betales efter hvert foregaaende Aars Capitelstaxt, for

at det derefter kan udfindes, om det, der saaledes bliver

tilbage af denne Andeel efter Fradrag af Enkepensionen

udgiør mindre end 20 Tdr. Byg, da Communen kun er

pligtig at overtage Enkepensionen, forsaavidt denne Deel
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af Lærerens Lon efter Fradrag af Enkepensionen udgior

mindre end 20 Tdr. Bygs Værdi.

II. 376—377.

Om Amtsraadets Revision af Regnskaberne for

Skolelærerhielpekasserne see ovenfor S. 124.

II. 386.

En Præst har hos Cancelliet forespurgt, af hvem

Gebyhrerne for Auction over det for Mulcter der ere

dicterede for Skoleforsømmelser, udpantede Gods skulle

udredes, og om det ikke kan tillades Sognefogderne at

forauctionere det Udpantede. Efterat Collegiet i denne

Anledning havde med Hensyn til den Auction; der havde

fremkaldt Forespørgselen og ved hvilken Adgifterne til

Placater, Bekiendtgiorelser og Vidner, samt Auctions¬

salairet og Afgiften til Justitsfondet beløb sig til 2 Rbd.

5 Mk. 2 Sk., medens Auctionsprovenuet kun udgiorde

8 Sk., indhentet Auctionsdirecteurens Erklæring, hvoraf

det erfaredes, at Auctionen oprindelig var reqvireret for

det hos flere Personer udpantede Gods, men at disse,

inden Auctionen, paa een nær havde indlost Godset, har

Collegiet svaret at det maa antages at ifølge Sportel¬

regl. 22 Mart. 1814 § 112 og Analogien af § 61, at

hverken Auctionsplacaterne eller Bekiendtgiørelserne eller

Vidnerne bor betales, uden forsaavidt Betalingen kan er¬

holdes hos de Paagieldende. Iøvrigt bør de Forældre,

hos hvem der er gjort Adpantning for Skolemulcter, men

som ville indlose det udpantede Gods, førend den alt be¬

stilte Auction afholdes, foruden Mulcten udrede deres An¬

deel af de til den Tid foranledigede Auctionsomkostninger,

hvorimod de hvis Gods bortsælges, tillige bør bære de

øvrige Omkostninger ved Auctionen, der fremdeles bliver

at afholde af den sædvanlige Auctionsdirecteur. Ved Ud¬

pantningen bor derfor giores Adlæg i saa meget Gods,

som udfordres baade til Omkostningernes Dækning og til

(10)

Canc. Skr. 8

Jun. 1843.



Pl. 10 Jun.
1841 *.

Canc. Skr. 12

Oct. 1841.

Canc. Skr. 19
Jan. 1843.
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Mulctens Betaling; men skulde der ikke forefindes saa¬

meget Gods, som kan antages tilstrækkeligt til tillige at

udrede Mulcten, bør der ingen Auction finde Sted, men

Mulcten bliver som uerholdelig at afsone.

II. 387.

Afgiften til de ved Rescr. 22 Dec. 1826 oprettede

Tabelkasser skal fra 1 Jan. 1841 ophøre, forsaa¬

vidt Tabelkassen i Provstiet ei har Gield at betale, der

ikke kan dækkes ved Kassens Beholdning, da Afgiften

isaafald bør vedblive, indtil Gielden er betalt.

II. 388.

Fra tvende Amtsskoledirectioner er til Cancelliet ind¬

kommen Forespørgsel om, hvorledes der skal forholdes med

Reqvisitionen af indbyrdes Underviisningstabeller, da Af¬

giften til Tabelkassen fra dette Aars Begyndelse er op¬

hørt ifølge Pl. 10 Jun. 1841. Cancelliet har svaret

at, da Tabelkassen ei er hævet,**) kan sammes Beholdning,

som hidtil, anvendes til bemeldte Tabellers Anskaffelse.

II. 391.

Et Amtsraad har hos Cancelliet forespurgt, hvorvidt

Regnskaberne for de specielle Skolekasser hvor disse ikke

ere inddragne, skulle saaledes, som Anordn. 13 Aug. 1841

bestemmer om Sognedistricternes Regnskaber i Almindelig¬

hed, indsendes til Amtsraadet til Eftersyn og Decision,

eller om de ikke fremdeles ifølge Anordn. 29 Jul. 1814

§ 70, sammenholdt med Anordn. 13 Aug. 1844 § 35,

høre under Skoledirectionens Resort. Herpaa har Can¬

celliet svaret, at saalænge de specielle Skolekasser vedblive

i et Sognedistrict, bør der med Regnskaberne for dem for¬

holdes efter Skoleanordningens § 70. Iøvrigt forud¬

sættes det, at, saafremt Amtsraadet med særdeles Hensyn

*) Coll. Tid. S. 513.

*) Dette skete senere ved Pl. 22 Mart. 1813, see ovenfor S. 127.
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til Spørgsmaalet om disse Kassers Inddragelse under

Sognedistrictets almindelige Skolevæsen, ønsker at giøre

sig bekiendt med hine Regnskaber, vil der gives det Leilig¬

hed til at eftersee samme.

II. 391.

Canc. Skr. IEn Amtmand har forelagt Cancelliet en Forespørgsel
Apr. 1845.

fra et Sogneforstanderskab, angaaende om ikke Ligningen

af Bidragene til Skole= og Fattigvæsenet maa skee under

Eet, idet han derhos bemærkede, at Amtsraadet vel havde

erkiendt, at en saadan Fremgangsmaade i flere Henseender

vilde lette Regnskabsføringen og Ligningens Affattelse

men at det dog paa den anden Side havde fundet det

tvivlsomt, om og hvorvidt det er stemmende med Grund¬

sætningerne i Anordn. 13 Aug. 1844. Cancelliet har

svaret, at Collegiet ikke fandt Noget til Hinder for at

Ligningen af Bidragene til Fattig= og Skolevæsenet skeer

under Eet, dog at Sognepræsten, der ifølge Anordningerne

er fritagen for at bidrage til Skolevæsenet, forsaavidt ikke

derunder medtages.

II. 393.

Da et Amtsraad havde indstillet til Cancelliets Af= Canc. Skr. 26
Aug. 1844.

gjørelse, om Bestemmelserne i Regl. for Fattigvæsenet paa

Landet 5 Jul. 1803 § 32 og Anordn. 29 Jul. 1814

for Landet, cfr. Canc. Circ. 11 Dec. 1821, betræffende

Autorisationen af Skole= og Fattigvæsens=Protocoller,

endnu kunde ansees at staae ved Magt, eller om det ikke

med Hensyn til, at Anordn. 13 Aug. 1841 ingen Be¬

stemmelse indeholder om disse Protocollers Autorisation

maa antages at denne er unødvendig eller i alt Fald

kan foretages af vedkommende Sogneforstanderskaber sva¬

rede Cancelliet, at det i den omhandlede Henseende havde

sit Forblivende ved Bestemmelserne i Regl. 5 Jul. 1803

§ 32, og Canc. Circ. 11 Dec. 1821 ad 2, hvorefter

Fattigvæsens=Protocollerne ville være at antorisere af

(10*)



Pl. 12 Jul.
1843*)
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Amtmanden, og Skole=Protocollerne af Amts=Skole¬

directionen.

II. 398.

1) Naar det ved indtræffende Vacance af en Plads

i en Stiftelse eller en Portion af et Legat, hvortil der

er indrømmet visse Personer, paa Grund af Familie= eller

andre Rettigheder et Fortrin, ikke vides, hvem den

fortrinsberettigede Person er, eller hvor denne opholder

sig, saa bliver han 3 Gange efter hinanden med 12 Ugers

Varsel at indkalde i den „Berlingske politiske og Aver¬

tissements=Tidende“ og derhos, hvis Stiftelsen eller Legatet
* „

har hiemme i Kbhavn eller andetsteds i Siællands Stift,

i „Kbhavns Adressecontoirs Efterretninger“ men ellers i

den vedkommende Stiftstidende. Den, som efter slig Ind¬

kaldelse ikke melder sig med behørig Legitimation, har

derved tabt sin Ret til den ledige Plads i Stiftelsen eller

Portion af Legatet. 2) Naar den, som allerede nyder

Understøttelse af en Stiftelse eller et Legat, lader ect

Aar hengaae, uden at oppebære den ham tillagte Ander¬

stottelse, bliver han ligeledes paa foranforte Maade at

indkalde, og, naar han da ikke melder sig, bliver hans

Portion at uddele til Andre, i Overeensstemmelse med

Fundationerne for Stiftelsen eller Legatet. 3) Lige Ind¬

kaldelse vil og finde Sted, naar Rettighed til at disponere

over en Stiftelse eller et Legat, paa Grund af Familie¬

eller andre Rettigheder, tilkommer Private, og der i dette

Patronat er indtruffen Vacance, uden at det noiagtig

vides, hvem Rettigheden i den Fratraadtes Sted tilfalder,

og Patronatet vil da forblive hos den, der af de An¬

meldte findes nærmest berettiget, uden Hensyn til, at der

senere maatte fremstaae Nogen, som er nærmere berettiget.

4) Saafremt det til den Tid, Vacance indtræffer i en

Stiftelse eller et Legat, ikke vides, hvo den Dispositions¬

*) Ivfr. Coll. Tid. 604.
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berettigede er eller hvor denne opholder sig, saa vil en

lignende Indkaldelse som foranfort blive at udstæde, i

hvilken Henseende det bliver at iagttage at i sidstnævnte

iTilfælde den Dispositionsberettigede navnligen betegnes

Indkaldelsen, der tillige bør indeholde en almindelig Op¬

fordring til de øvrige Berettigede om at melde sig. Naar

da Vedkommende ikke inden Varslets Adløb melder sig,

maa den Autoritet, hvorunder Stiftelsen eller Legatet

hører, bortgive den ledige Plads eller Legatportion til den,

som efter de gieldende Regler dertil findes meest qvalificeret.

5) Naar vedkommende Berettigede ikke efter en i Hen¬

hold til § 4 udstædt Indkaldelse har meldt sig til at ud¬

øve Dispositionsretten, vil der to Gange, ved indtræffende

nye Vacancer i Stiftelsen eller Legatet, atter, under Paa¬

beraabelse af den eller de tidligere stedfundne Indvarslinger,

være at udstæde en lige Indkaldelse; men derefter vil

ingen ny Indkaldelse ved senere Vacancer være fornøden,

hvorimod det da maa være den Vedkommendes Sag uden

Opfordring at melde sig, hvis han nogensinde vil giøre

sin Ret gieldende. 6) Foranførte Regler ere dog uan¬

vendelige, hvor en anden Fremgangsmaade er hiemlet ved

Fundationerne for vedkommende Stiftelser eller Legater

eller ved andre gieldende Bestemmelser. 7) Saafremt der

i Anledning af Rettigheden til at disponere over eller

nyde godt af en Stiftelse eller et Legat skulde forekomme

saadanne Tilfælde, paa hvilke de i denne Anordning givne

almindelige Regler ikke kunne anvendes, og hvorfor der

heller ikke haves saadanne særegne Regler, som omhandlet
—

i § 6, eller naar Vedkommende irke kunne blive enige om,

hvem Dispositionsretten tilkommer eller hvo der skal nyde

godt af en Plads i en Stiftelse eller en Legatportion,

skal det af Kongens Regieringscollegier, hvorunder Stif¬

telsen eller Legatet sorterer være bemyndiget til at af¬

giøre Spørgsmaalet i Analogi af de i det Foregaaende

indeholdte Bestemmelser, med mindre det efter sin Be¬

skaffenhed bør indstilles til Kongens egen Resol. eller de
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Vedkommende maatte ønske Spørgsmaalet; afgiort ved

Domstolene og det efter sin Natur dertil egner sig.

II. 418.

Om Sogneforstanderskabernes Bestyrelse af Skole¬

sager, Møderne i samme og Skolestuernes Anvendelse

dertil, see de nedenfor ved II. 764 citerede §§ af

Anordn. 13 Aug. 1841.

II. 419.

En Sognepræst havde forespurgt hvorvidt han for

det Tilfælde, at han maatte blive valgt til Formand for

Sogneforstanderskabet ved den nærværende Formands Af¬

gang maatte være pligtig til at modtage et saadant Valg,

uagtet han, der tillige er Kiøbstædpræst, boer udenfor

Sognedistrictet, og ikke i dette besidder eller er beneficeret

med nogen Eiendom, samt i saa Fald, hvorvidt Sogne¬

forstanderskabet kunde ansees pligtig at befordre ham paa

de Reiser, han i dets Anliggender maatte foretage. Can¬

celliet svarede, at Sognepræsten ikke kan fritages for at

fungere som Formand for Sogneforstanderskabet, hvis han

dertil maatte blive valgt, og hvad de Reiser angaaer, som

han i Egenskab af Formand maatte have at foretage, da

kunne disse ikke betragtes anderledes end andre Sognereiser,

som han i Embedsmedfor har at foretage.

En Sognepræst havde udbedet sig Cancelliets Resolu¬

tion, i Anledning af en Meningsnlighed, der var opstaaet

mellem ham og Formanden for Forstanderskabet for tvende

af Pastoratets Sogne, i det nemlig denne Sidste meente,

at det tilkom Præsten i Fattigvæsens og andre deslige

Sager, hvoraf der ved Communalanordningen er tillagt

ham Referatet, Correspondencen og Adførelsen, at under¬

skrive først i Protocollen og i Tilfælde af Stemmelighed,

ved sin Stemme at decidere det Omtvistede, medens Præ¬

sten derimod antog, at Saadant maatte tilkomme For¬

manden. Herpaa svarede Collegiet, at man maatte ansee
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det uden for al Tvivl, at Sogneforstanderskabets Formand,

ogsaa maa betragtes som saadan i de Sager i hvilke

Sognepræsten er tillagt Referatet m. v.

II. 423.

En Stiftsøvrighed havde andraget for Cancelliet, at

der i Henseende til Antagelsen eller Afskedigelsen af Med¬

hielpere for Skolelærere fandt en forskiellig Praxis Sted

paa forskiellige Steder i det den underliggende Stift, idet

stundom en saadan Medhielper er bleven afskediget og en

anden antaget, uden at denne Forandring er kommen til

dens Kundskab, førend ved Aarets Adgang Oplysning om

Skolevæsenets Tilstand blev forlangt, hvorimod der stundom

er begiert dens Approbation paa de Vilkaar, under hvilke

en Medhielper antages, og den indstillede derfor, saavel

med Hensyn til Skolernes som Medhielpernes Tarv, at

det, i Lighed med hvad Skole=Regl. for Als 7 Nov. 1832

§ 42 foreskriver maatte bestemmes, at Medhielpere for

Skolelærere hverken maatte antages eller afskediges uden

Skoledirectionens Vidende og Samtykke. Cancelliet har

svaret, at dette Collegium aldeles bifalder, at Medhielpere

for Skolelærere ikke maae antages eller afskediges uden ved¬

kommende Skoledirections Samtykke, hvilket og er over¬

eensstemmende med flere allerede afgivne Resolutioner.

II. 451.

En Commission nedsattes til at tage under Over¬

veielse og afgive Betænkning over de af Provindsial¬

stænderne indgivne Andragender ang. en Forandring i

Henseende til Overbestyrelsen af Kirkevæsenet og Under¬

viisningsvæsenet. (C. T. S. 165, jvfr. Kongens Svar til

Provindsialstænderne f. Øestifterne 4 Jul. 1842 III. 5.

og til de jydske Provindsialst. 7 Oct. 1812 III. 8. samt

Vib. Stænd. Tid. f. 1844. 276, 710, 1916, 2156 og

XXXIX og Roesk. St. Tid. f. s. A. 781 og 4082.)

Canc.=Skr. 16

Sept. 1842.

Resol. 12 Febr,
1841.
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II. 452.

Et nyt Skolelærerseminarium blev oprettet i Jel¬

linge.

II. 478.

Kongen har resolveret: 1) De Fag, hvori Dimit¬

tender fra Skolelærer=Seminarierne i Danmark, saavelsom

de, der, efter erholdt Tilladelse underkaste sig Dimissions¬
— — —

examen, skulle aflægge Prøve, claspmceres for Fremtiden

under følgende Rubrikker: 1) Religionskundskab, derunder

SkriftligBibelhistorie indbefattet. 2) Catechisation. 3)

Adarbeidelse i Modersmaalet. 4) Regning. saavel Tavle¬

som Hovedregning. 5) Indbyrdes Underviisning og al¬

mindelig Methodelære. 6) Dansk Grammatik og Boglæs¬

ning. 7) Geographie og Fædrelandshistorie. 8) Skiøn¬

skrivning. 9) Gymnastik. 10) Sang og Musik. 2) Prø¬

verne i disse Fag blive at afholde efter de i Regl.

10 Febr. 1818 §§ 35 —45 foreskrevne Regler; dog med

folgende nærmere Bestemmelser: a) Prøven i skriftlig Ud¬

arbeidelse i Modersmaalet aflægges saaledes, at Exami¬

nanderne, omtrent 4 Ager før Dimissionsexamen, forfatte

en skriftlig Adarbeidelse over et opgivet Thema under spe¬

cielt og stadigt Tilsyn af Seminariets Lærere. Disse Ad¬

arbeidelser blive dekpaa, med Paategning af Lærerne om

at de, i deres Overværelse, ere forfattede af selve Exami¬

nanderne, omsendte til Censorerne i det seneste 2 Ager

for Examen, for at bedømmes af disse. b) Prøven i

Gymnastik bliver i Almindelighed at aflægge saavel theo¬

retisk som praktisk, i Overeensstemmelse med det nævnte

Reglements § 45, dog skal det, naar en Examinand har

en eller anden Legemsfeil, der, uden at giøre ham aldeles uskik¬

ket til at være Skolelærer, hindrer ham i at udfore gymna¬

stiske Øvelser, ansees tilstrækkeligt, at han godtgiør at be¬

sidde den fornødne Indsigt og Færdighed til at veilede

Børnene ved de gymnastiske Øvelser. c) Prøven i Sang

*) Ivfr. C. T. S. 329.



Om Skolerne og Gymnasiis. Art. 14. II. 478. 153

kan bortfalde for den, som Naturen har nægtet Anlæg

til Sang; hvorimod en saadan bor aflægge Prove paa,

at han paa et eller andet Stryge= eller Tast=Instrument

i en reen og tydelig Intonation og ordentlig Tact kan

spille Kirkemelodier og Folkesange efter Noder, og at

han saaledes er i Stand til, i Skolen, ved Hielp af

samme, at veilede og styre Børnenes Sangøvelser.

3) Hovedcharacteren ved Dimissionsexamen gives herefter

i følgende Udtryk: 1) Admærket Duelig. 2) Meget

Duelig. 3) Duelig. 4) Ei Aduelig. Den bliver at ud¬

drage af de, under samtlige ovennævnte 10 Rubrikker

meddeelte, specielle Characterer, Sang derunder indbefattet,

dog med den Undtagelse og nærmere Bestemmelse, som

indeholdes i 6 2 Litr. e. Iovrigt bliver Examinandens Qvali¬

fication til at fungere som Kirkesanger eller Organist ligefuldt,

i Medfør af Seminarii=Regl. § 54, specielt at angive i Dimis¬

sionsattesten. Ligeledes skulle samtlige Special=Characterer

stedse indføres i Dimissionsattesten. 4) Til at erholde Hoved¬

Characteren: Admærket Duelig udfordres, at Examinanden

hvor¬i det mindste i det halve Antal Examinationsfag —

iblandt Religionskundskab stedse skal være, saavelsom to af

de i § 1 under Nr. 2—4 nævnte Fag — har faaet

Characteren: Udmærket Godt og i de øvrige Characteren

Meget Godt. Dog hvis han, i eet eller flere enkelte Fag,

kun har faaet Characteren: Godt, kan dette erstattes ved

at han, fornden det fornødne Antal af Characteren: Ad¬

mærket Godt, har erholdt denne Characteer for ligesaa¬

mange Fag, som de, hvorfor der kun er bleven ham til¬

kiendt Characteren: Godt. Imidlertid er dette uanvende¬

ligt paa de, i § 1 under Nr. 1—4 nævnte, vigtigere

Fag, hvori Cxaminanden, der, som anført, stedse bør

have Admærket Godt for Religionskundskab og for tvende

af de øvrige, for det fierde ikke maae have ringere Cha¬

racteer, end: Meget Godt. 5) Til at erholde Hoved¬

Characteren: Meget Duelig udfordres, at Examinanden

i det mindste i syv af samtlige Examinations=Fag og der¬
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iblandt i Religionskundskab og to af de i § 1 under Nr.

2—4 nævnte Fag har faaet Characteren Admærket Godt:

eller Meget Godt og i de øvrige Characteren: Godt. Dog

skal den Examinand, som i et af de i § 1 under Nr.

5—10 nævnte mindre vigtige Fag kun har faaet Charac¬

teren: Temmelig Godt ogsaa kunne erholde Characteren

Meget Duelig til Hovedcharacteer, naar han, paa den an¬

den Side, har et Admærket Godt eller Meget Godt mere,

end dertil ellers var fornødent. Ligeledes skal Mangel af

det fulde Antal af Specialcharacteren: Meget Godt kunne

erstattes ved at Examinanden igien for andre Fag har

Characteren: Admærket Godt der da, i Forbindelse med

Godt for et andet Fag, regnes lige med Meget Godt for

to Fag; dog uden nogen Eftergivelse i hvad der oven er

foreskreven om de Fag, hvori Examinanden nomgiængeligt

maa have enten Meget Godt eller Udmærket Godt.

6) Til at erholde Hovedcharacteren: Duelig udfordres, at

Examinanden i intet Fag har mindre, end Characteren:

Godt, eller, forsaavidt han i noget Fag — dog ikke i

mere, end eet af de i § 1 Nr. 1—4 nævnte — kun har

Characteren Temmelig Godt, da i ligesaamange Rubrikker

har høiere Characteer end Godt; hvorhos han dog, om

han endog har Maadeligt for eet af de i § 1 under Nr.

5—10 nævnte Fag, kan erholde den her omhandlede

Hovedcharacteer, dersom han, for to andre Fag, har høiere

Characteer, end: Godt. 7) For at kunne antages med

Hovedcharacteer: Ei Aduelig udfordres, at Examinanden i

det Mindste i fem Fag, hvoriblandt stedse Religionskund¬

skab og eet af de i § 1 under Nr. 2—4 nævnte Fag

maae være, har faaet Characteren: Godt, og i intet Fag

mindre, end Temmelig Godt; med mindre han, fornden

det fornodne Antal af Characteren: Godt, for dobbelt

saa mange Fag, som de, hvori han kun har faaet Cha¬

racteren: Maadeligt, og blandt hvilke sidste desuden intet

af de ovennævnte 4 vigtigere maa være, har erholdt en

høiere Characteer, end Temmelig Godt, og han derhos
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ikke har: Maadeligt i flere end 2 Rubrikker. 8) Den

Examinand, som i noget Examinationsfag end ikke har er¬

holdt Characteren: Maadeligt, kan ikke antages til Skole¬

lærer. Imidlertid skal herfra den Undtagelse finde Sted

med Hensyn til Gymnastik og Sang, at, naar der enten

for begge eller eet af disse Fag ikke kan tillægges Exami¬

nanden Characteer kan han vel ikke erholde en Dimis¬

sions=Attest, der ubetinget giver ham Adgang til Skole¬

lærer-Embeder; men derimod kan der, paa Begiering,

gives ham en, af hans øvrige Specialcharacterer uddragen,

Hovedcharacteer, der hiemler ham Adgang til de enkelte

Skolelærer=Embeder, hvortil hine Fag ikke giøres fornødne;

dog at der udfordres et ikke ringere, end det foreskrevne,

Antal af de til enhver Hovedcharacteer fornodne Special¬

Characterer af den tilsvarende, eller af en høiere Grad,

uagtet der ere færre Fag, hvori han har faaet Charac¬

teer. 9) Den, som ved Dimissions=Examen, kun har er¬

holdt tredie eller fierde Characteer, kan ikke strax ansættes

som fast Skolelærer; men han maa forinden have tient

enten som Hielpelærer, Bi= eller Omgangslærer, og det,

hvis han har tredie Characteer i det mindste i 2 Aar,

og hvis han har fierde Characteer, i det mindste i 4 Aar,

samt derhos, efter denne Tids Forløb godtgiøre, at han

har anvendt den til at udvide sine Kundskaber og sin prac¬

tiske Duelighed i Lærerfaget. Det paaligger til den Ende

vedkommende Skoledirection, under Prøvetiden at føre nøi¬

agtigt Tilsyn med, og anstille nøiagtig Undersøgelse om

hans Flid og Duelighed i Embedsførelsen; og saafremt

Kaldsretten til det Skolelærer=Embede hvori han, efter

den foreskrevne Tids Adløb, attraaer at erholde fast An¬

sættelse tilkommer andre, end Skoledirectionen, kan han

ikke kaldes, med mindre han forskaffer sig Skoledirectionens

Vidnesbyrd om, at han dertil har viist sig qvalificeret.

10) Ovenstaaende Bestemmelser træde strax i Kraft, dog

saaledes at § 9 ikke bliver at anvende paa de allerede

dimitterede Seminarister.
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II. 471.

En Seminariiforstander har med Hensyn til Pl.

10 Apr. 1841, ang. de Characterer, som meddeles Di¬

mittenderne fra Seminarierne, hos Cancelliet forespurgt:

1) hvorledes Bestemmelserne i § 8 om dem, der ved

Dimissionseramen ingen Characteer have kunnet erholde

for Sang, sammenholdt med § 2 Litr. e, skulle forstaaes,

navnlig om den, der hverken kan spille eller synge, al¬

deles skal nægtes Dimission eller bor meddeles en limi¬

teret Dimissionsattest; 2) om den Characteer, der med¬

deles for Proven i at spille Violin eller et andet Instru¬

ment, bor indføres særskilt under Rubriken „Sang og

Musik“: 3) om den, der ikkun erholder Specialcharacteren

„temmelig godt“ for Religionskundskab, kan dimitteres

med Hovedcharacteren „Duelig“, eller om han idetmindste

bor have „Godt“ for denne Disciplin, uagtet § 6 ikke

saaledes som §§ 4, 5 og 7 udtrykkelig nævner Religions¬

kundskab: 4) hvorledes Blanquetterne til Dimissions¬

attesterne herefter blive at indrette. — Herpaa har Can¬

celliet svaret: ad 1) at den Examinand, der hverken kan

aflægge Prøve i Sang eller i at spille noget Instrument,

ikke kan ansættes som Lærer ved nogen Skole, hvor han

er Enclærer, og at han følgelig bor have en limiteret

Dimissionsattest, medens den, der kan aslægge anordnet

Prøve i at spille et Stryge= eller Taste=Instrument men

ikke kan synge, erholder sædvanlig Dimissionsattest, kun

at ham ikke kan gives Characteer for Beqvemhed til at

være Kirkesanger; ad 2) at der ikke skal gives Charac¬

teer baade for Prove i Sang og for at spille et Instru¬

ment hvilken sidste Prove kun træder istedetfor Prøven i

i Sang i det i § 2 Litr. e nævnte Tilfælde. Iøvrigt

ansees det gavnligt, at ogsaa de Seminarister, som kunne

synge, oves paa Violin, ligesom det og maa antages, at

den Færdighed, en Dimittend maatte have erhvervet sig

i at spille et Instrument, kan bidrage til at forhøie den

Charaeteer, der ellers maatte være at give ham for Sang,
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da denne dog kun skal udtrykke hans Duelighed til at

give Sangunderviisning i Skolen. Det bør derfor og

tilstedes Enhver, som kan aflægge Prøve i Sang,

naar han ønsker tillige at lade sig prøve i at spille Violin

eller et andet Instrument, at aflægge saadan Prove, kun

at derfor ikke gives ham nogen speciel Characteer; ad 3)

at Pl's. § 6, i Analogi med hvad der er fastsat med

Hensyn til de øvrige Hovedcharacterers Bestemmelse, bor

forstaaes saaledes, at den, som erholder Characteren

„Temmelig godt“ for Religionskundskab, ikke kan faae

Hovedcharacteren „Duelig“, hvilket i Særdeleshed frem¬

gaaer af Pl. § 7, ifølge hvilken Examinanden, naar han

faaer den nævnte Specialcharacteer for Religionskundskab,

ikke engang kan erholde Hovedcharacteren „Ei uduelig“

ad 4) At Forstanderen bor være forsynet med Blanguetter

til Dimissionsattester, affattede i Overeensstemmelse med

den omhandlede Pl., og at han kan anskaffe det fornødne

Antal af samme, efterat have indhentet Seminariidirec¬

tionens Approbation.

II. 479.

Forstanderen for et Skolelærerseminarium havde, ved Canc. Skr. 2
Aug. 1843.

til Cancelliet at indsende Beløbet af Seminariets Elevers

og nogle Privatisters Kiendelser til Seminariifonden for

det sidstforløbne Qvartal, yttret, at en Privatist, som

indstillede sig til Dimissions=Examen, men faldt igiennem,

havde, som det pleiede at skee, faaet den af ham ifølge

Pl. 19 Oct. 1824 erlagte Kiendelse paa 20 Rbd. til¬

bage. Cancelliet har i denne Anledning giort Forstanderen

opmærksom paa, at den omhandlede Kiendelse til Seminarii¬

fonden, som stedse bør erlægges fornd, ikke kan tilbage¬

betales de Privatister, der ikke bestaae ved Dimissions¬

Examen.
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Om Hospitaler og Fattige.

15 Art. II. 538.

10 Kiøbenhavns Magistrat, der af den administrerende Di¬

rection for Stadens Fattigvæsen var bleven anmodet om

at tilpligte en Person at svare Alimentationsbidrag til 5

af ham udenfor Ægteskab med et senere ved Døden af¬

gaaet Fruentimmer avlede, og nu under Fattigvæsenets

Pleie værende Børn, af hvilke de 3 ældste vare over

10 Aar, har, næst at bemærke, at Faderen havde erklæret,

at han, naar han erholdt Arbeide, var villig til efter

Evne at bidrage til Børnenes Underholdning, men at

han fortiden, som aldeles blottet for Erhverv, var ude af

Stand dertil, hos Cancelliet forespurgt, hvorvidt han, i

Overeensstemmelse med Pl. 6 Dec. 1839*) § 3 kunde

—

*) Denne Pl. om Alimentationsbidrag til uægte Børn lyder

saaledes: 1) Den i Overeensstemmelse med Fr. 14 Oct.

1763 Faderen til et udenfor Ægteskab avlet Barn paa¬

liggende Forpligtelse til at bidrage til Barnets Underhold¬

ning indtil det fyldte 10de Aar skal for Fremtiden, under

de nærmere Bestemmelser og Indskærpelser af denne Pligt,

som de senere Anordn. indeholde, vedblive, indtil Barnet

har opnaaet 14 Aars Alderen, dog at Bidraget for de

sidste 4 Aar, med Hensyn til at Barnet da i Almindelig¬

hed kan begynde at erhverve Noget, kan ved Øvrighedens

Resol. nedsættes under det, som for de første 10 Aar har

været bestemt. 2) Denne Udvidelse af foranførte Pligt

skal imidlertid ikke være anvendelig med Hensyn til de

Børn, der allerede ere fødte paa den Tid, nærværende

Anordn. kundgiøres. 3) Ligesom Forordn. 14 Oct. 1763

og de nyere Anordn., der under særdeles Tvangsmidler

paalægge Faderen at være Moderen behielpelig til deres

sammenavlede Børns Underholdning, ikke ophæve den For¬

pligtelse, som ifølge Naturens Bud paaligger Faderen til,

under visse Omstændigheder (f. Ex. naar Moderen døer),
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ansættes til Bidrag til de 3 Børn, der ere over 10 Aar

gamle. Magistraten bemærkede derhos, at den fandt det

tvivlsomt hvorvidt de strængere Tvangsmidler, som i

5Mangel af Betaling kunne giøres gieldende mod en Barne¬

fader, og navnlig Afsoning med Fængsel paa Vand og

Brød, i alt Fald kunde bringes til Anvendelse med Hen¬

syn til Bidraget til de omhandlede 3 Børn. Cancelliet

har herpaa svaret, at Faderen, saavidt han dertil har

Evne, ifølge den i den citeerte § af Pl. 6 Dec. 1839

indeholdte Grundsætning maa kunne tilpligtes at erlægge

Alimentationsbidrag til de allerede forinden Emanationen

af Pl. fødte Børn ud over deres 10 Aar, naar Moderen

er død eller af anden Grund ude af Stand til at deel¬

tage i Opdragelsens Byrder, men at de strængere Tvangs¬

midler ikke ville kunne komme til Anvendelse med Hensyn

til denne Deel af Alimentationsbidragene.

II. 538.

En Sognepræst har paa vedkommende Sogneforstander¬

skabs Vegne besværet sig over, at Sognet ved Amtmandens

Resol. var blevet anseet pligtigt at forsørge en Person,

saafremt denne i fem Aar havde opholdt sig i Communen,

uanseet at endeel af dette Tidsløb faldt førend 1 Jan.

1840 og i denne Anledning derhos forespurgt, om det

ikke ligger i § 2 af Pl. 6 Nov. 1839, at det femaarige

Ophold ikke kan completteres ved at sammenlægge Aarene

før og efter den første Jan. 1840. Cancelliet har derpaa

svaret, at det bifaldt den Fortolkning af Pl. 6 Nov.

og for saavidt han dertil har Evne, i et større Omfang

at sørge for sit uægte Barn, saa kan heller ikke foranførte

Bestemmelse, der kun angaaer den Pligt, som under de

sædvanlige Forhold paaligger Barnefaderen, og som er de

ommeldte særdeles Tvangsmidler undergivet, giøre nogen

Indskrænkning i den mere udstrakte Forpligtelse, som ellers

kan paaligge ham.

Canc.=Skr. 17
Oct. 1844.
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1839 § 2*), som ligger til Grund for den, af. Amt¬

manden i den omhandlede Sag afgivne Resolution.

Under Forhandling af en imellem et Landsbysogn, hvor

en gift Kone under et Ophold hos sine Forældre i 1842

havde født et Barn, og et andet Sogn, hvor hun tidligere

og navnligen 10 Maanedsdagen for Fødselen havde havt

Bopæl, opstaaet Meningsulighed om, hvorvidt bemeldte Barn,

overeensstemmende med Pl. 15 Mai 1839 burde antegnes

i Ministerialbogen for det sidstnævnte Sogn med Hensyn

til dets eventuelle Forsergelsesret efter det 18 Aar, blev

det oplyst at Manden nogle Maaneder forinden Barnets

Fødsel var erkiendt forsørgelsesberettiget i en Kiøbstad

hvis Fattigvæsen ogsaa havde refunderet den Familien

af det Sogn, hvor den, som anfort, havde havt sin Bo¬

pæl, ydede Understøttelse. Paa Grund heraf, og da

Moderens Ophold i det Sogn, hvor Barnet fødtes, saa¬

meget mindre kunde ansees selvstændigt og stadigt, som

hun under hele sit Ophold i dette Sogn havde erholdt

Anderstøttelse af den ommeldte Kiøbstads Fattiqvæsen

resolverede Cancelliet, at Barnet i Henhold til Bestemmel¬

serne i Pl. 15 Mai 1839 § 3 betragtes som født i

Kiobstaden, og den i Overeensstemmelse dermed fornødne

Bemærkning vilde derfor være at anføre i sammes Kirke¬

bog.

II. 538 jvfr. Anhang i 3 Deel S. 752 **)

Med Hensyn til, at der var opstaaet Tvivl om en

Person, der nylig havde fyldt sit 18 Aar, maatte ansees

forsørgelsesberettiget enten i det Sogn, hvor han er født

og hvor hans Moder saavel ved Fødselen som 10 Maaneders¬

dagen for samme opholdt sig hos sine Forældre, medens

hendes Mand andetsteds sogte Arbeide, eller, dersom det

*) See III. i Anh. 751 ff.

**) Paa dette Sted i Anhanget bedes rettet: Pl. 15 Mai

1829 til Pl. 15 Mai 1839.
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ikke kunde ansees godtgiort at Moderen har havt stadigt

Ophold i bemeldte Sogn, i Medhold af Bestemmelsen i

Pl. 15 Mai 1839 § 3 i det Sogn, hvor hun, paa den

Tid, Fødselen fandt Sted, var forsorgelsesberettiget, havde

vedkommende Amtmand indstillet til Cancelliets Resol.,

hvilket Sogn der efter de oplyste Omstændigheder burde

overtage den omhandlede Persons Forsørgelse. Cancelliet

har svaret at den Paagieldende maa ansees forsørgelses¬

berettiget i det Sogn, hvor han er født; idet man derhos

tilføiede, at Bestemmelserne i Pl. 15 Mai 1839 efter

dens Ord ikke ligefrem ere anvendelige paa de Børn,

som ere fødte for Placatens Emanation.

II. 542.

Efter vedkommende Sogneforstanderskabs Begiering

har en Amtmand til Cancelliets Afgiørelse indstillet, hvor¬

vidt en Person, der fra 1 Mai 1833 indtil 13 Apr.

1836, da han blev indkaldt til Militairtieneste og senere

efter sin Hiemkomst fra Tienesten, fra 8 Jul. 1838 til

1 Mai 1839 havde havt Ophold i det under bemeldte

Forstanderskab hørende Sognedistrict, kunde i Overerns¬

stemmelse med den af Amtmanden i Sagen afgivne Re¬

sol., antages at have erhvervet Forsorgelsesret sammesteds,

hvilket Forstanderskabet ikke havde troet at kunne erkiende.

Det holdt nemlig for, at det kun er, naar den Paa¬

gieldende efterlader sig Familie med Huus og Hiem paa

det Sted, han forlader, at Fraværelse i Militairtieneste

ei bevirker nogen Afbrydelse af Forsørgelsesrets Erhver¬

velse; men skiondt den her omhandlede Person havde

giftet sig, førend han afgik til Militairtienesten, kunde

han dog formeentligen ikke siges at have beholdt Huus

og Hiem i Sognet, da Konen vedblev i sin Tieneste

sammesteds, og senere ernærede sig der som løs og ledig

Person, indtil hun omtrent 2 Aar efter hans Bortreise

døde, uden at have havt Børn med ham, hvorfor det

ogsaa maatte ansees for aldeles tilfældigt, at den Paa¬

(11)

Canc. Skr. 16

Febr. 1843.
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Canc. Skr 12

Sept. 1845.

162 Nittende Capitel.

gieldende efter fuldendt Militairtieneste sogte tilbage til

det ommeldte Sogn, og der tog Tieneste som Tyende.

Amtmanden bemærkede derimod at han havde grundet

sin Resol. paa den i flere Cancelliskrivelser antagne og

ligeledes i det de sidstafholdte Stænderforsamlinger fore¬

lagte Udkast til en Anordn., indeholdende nærmere Be¬

stemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelses¬

ret i en Commune, udtalte almindelige Regel, hvorefter

Fraværelse i Militairtieneste ikke afbryder Erhvervelsen af

Hiemstedsret paa det Sted, hvor den Vedkommende i

Forveien havde fast Ophold, ligesom han in specie ud¬

hævede, at Canc. Skr. 12 Jan. 1828, hvorved denne

Regel er bragt til Anvendelse, netop angik et Tilfælde,

hvor den Paagieldende ikke havde efterladt sig Familie

eller Hiem paa det forrige Opholdssted. Cancelliet sva¬

rede, at det vilde have sit Forblivende ved den af Amt¬

manden afgivne Resol.

Fra 1 Mai 1845 kan Forsørgelsesret ikke erhverves

i de til Loe og Mogeltønder Herreder hørende Fattig¬

communer, der bestyres efter de for Kongeriget Danmark

gieldende Anordn., uden ved stadigt Ophold sammesteds i

15 Aar; ligesom og fra bemeldte 1 Mai 1845 omvendt

15 Aars stadigt Ophold vil være nødvendigt, for at en

Person, der ifølge sin Fødsel i en af bemeldte Communer,

eller paa Grund af Ophold sammesteds i det Tidsrum,

som efter de til den Tid, Erhvervelsen fuldendtes, giel¬

dende Anordn. dertil udfordredes, er bleven forsorgelses¬

berettiget sammesteds, kan vinde Forsørgelseshiem i nogen

anden Commune i fornævnte Kongerige.

II. 545.

Sogneforstanderskabet for et Landsogn har i et Can¬

celliet tilstillet Andragende anholdt om, at en Person, der

siden Mart. 1838 havde havt Ophold i samme og som

i Mai 1841, da han manglede Huusly, var bleven an¬

viist en Stue i Fattighuset for maanedlig Betaling, med
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Familie maatte blive henviist til sit Fødesogn, som hans

formodentlig rette Forsørgelseshiem, da han ved Udgang

af forrige Aar stod til Rest med Leien for 18 Maaneder,

og Spørgsmaalet om hans Forsorgelse saaledes efter

Forstanderskabets Mening burde i Medhold af Canc. Circ.

24 Sept. 1805 decideres efter Forholdene paa den Tid,

da han forst manglede Huusly, altsaa i Mai 1841, paa

hvilken Tid han endnu ikke havde vundet Forsørgelsesret

i det forstnævnte Sogn. Amtet bemærkede i denne An¬

ledning, at uagtet en bogstavelig Fortolkning af Ordene

i det paaberaabte Circulaire kunde tale til Fordeel for

den fremsatte Paastand skiønnedes dog ikke, at den tidt¬

nævnte Person efter de iøvrigt forhaanden værende Om¬

stændigheder kunde henvises til sit Fødested. Bestemmelsen

i Circulairet, hvorefter en Person, som efter Fattigvæsenets

Foranstaltning forsynes med Huusly, skal, naar Leien

efter Leietidens Udløb ikke betales, forsørges af det Sted,

som det paalaae at understøtte ham, ifald han strax da

han manglede Huus, var kommen derhen, formeentes

nemlig saavel efter Udtrykkene: „naar Leictiden er ud¬

løben“ som efter Sagens Natur ikkun at have Hensyn

til saadanne kortere Tidsrum for hvilke Leiecontracter i

Almindelighed indgaaes, men kunde formeentlig ikke for¬

staaes saaledes, at Forsorgelsesqvæstionen skulle kunne føres

en lang Aarrække — in casu 1 Aar — tilbage i Tiden.

Hensigten med det Paalæg, der her er givet Communernes

Fattigvæsen om at forskaffe huusvilde Personer Huusly,

var nemlig, som Præmisserne antyde, at modarbeide den

ikke usædvanlige Fremgangsmaade, der ogsaa i nærværende

Tilfælde synes at være bleven brugt, med at fierne Per¬

soner hvis fremtidige Forsørgelse man frygtede for at

komme til at overtage fra Communen ved at giøre dem

huusvilde, uagtet de iøvrigt havde Midler til Erhverv;

men paa den anden Side fordrede Retfærdigheden imidlertid,

at Opholdsstedets Fattigvæsen ikke skulde ved et saadant

Paalæg bebyrdes med at forsørge et Individ, hos hvem

(11*)
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der alt, da han manglede Huusly, var virkelig Trang

forhaanden, og naar dette derhos efter Leietidens Udløb

virkelig viste sig at være Tilfældet, idet han ikke formaaede

at betale Huusleien, skulde altsaa det forlængede Ophold

i et af Fattigvæsenet anviist Locale ikke komme i Betragt¬

ning. Ligesom Øiemedet med denne Bestemmelse efter

Amtets Formening derfor var: at udfinde, om virkelig

Trang til Fattigvæsenet er forhaanden paa den Tid, da

et Individ nodsages til at tye til Fattiqvæsenet, for at

erholde Huusly, saaledes maatte Anvendelsen af den corre¬

late Bestemmelse om, at Forsorgelsesqvæstionens Afgiorelse

føres tilbage til dette Tidspunct, formeentlig ogsaa af¬

hænge af, at den nævnte Betingelse, en virkelig stedfindende

Trang, har viist sig at være forhaanden. Men dette var

ingenlunde Tilfældet in casn, idet den Paagieldende i

2 Aar, efterat Communen havde forskaffet ham en Be¬

boelsesleilighed, havde været istand til at betale den be¬

tingede Leiesum. Amtmanden formeente derfor, at de af

Sogneforstanderskabet urgerede Udtryk i det citerede Circ.

ikke indeholdt tilstrækkelig Hiemmel for at opfylde dets

Begiering om, at see den ommeldte Person henviist til

Forsørgelse af Fødecommunen. Cancelliet resolverede, at,

da den Paagieldende uden at have havt Understøttelse af

Fattigvæsenet havde havt Bopæl i det førstmeldte Land¬

sogn i over 5 Aar, og da man med Amtmanden maatte

være enig i, at Bestemmelsen i Canc. Circ. 24 Sept.

1805 ikke kunde gives en saadan Fortolkning, som Sogne¬

forstanderskabet havde villet giøre gieldende, men kun

kunde komme til Anvendelse ved Udløbet af hver enkelt

Leietermin, for hvilken Leien ikke blev betalt, maatte den

Paagieldende ansees forsørgelsesberettiget i bemeldte Sogn.

I Anledning af en imellem tvende Sogneforstander¬

skaber opstaaet Meningsulighed, om et uægte Barn skulde

ansees forsørgelsesberettiget i det Pastorat, hvor Moderen

havde Forsørgelsesret, eller om det Sogn, hvor Moderen

havde fast Ophold Timaaneders Dagen før Barnets Fødsel,
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i Henhold til Bestemmelsen i Fr. 24 Jan. 1844 § 2

skulde ansees som Barnets Forsørgelsessted resolverede

Cancelliet, at bemeldte Barn ifølge Bestemmelserne i den

nævnte Forordnings § 9 var forsørgelsesberettiget i det

samme Sogn som Moderen, idet Collegiet derhos an¬

modede Amtmanden om at giøre Sogneforstanderskabet

opmærksom paa, at Bestemmelsen i Frs. § 2 om det

nægte Barns Fødehiem først kommer til Anvendelse, naar

et saadant Barn, efter at have fyldt det 18 Aar, uden

selv at have erhvervet noget selvstændigt Forsørgelsessted,

bliver trængende til Fattigunderstøttelse, men at Barnet

derimod inden det fyldte 18 Aar efter Frs. § 9 er

forsørgelsesberettiget der, hvor Moderen har, eller, hvis

hun er død, paa den Tid, Dødsfaldet indtraf, havde

Forsørgelsesret.

Fra tvende Sogneforstanderskaber er til Cancelliet

indkommen Forespørgsel om, hvorvidt Børnene efter en

afdød Jordemoder, hvis District omfatter mere end eet

Sognedistrict, bør, naar de findes trængende, forsørges af

hele Jordemoderdistrictet eller alene af det Sognedistrict,

hvori hun har boet. I sin i denne Anledning afgivne

Erklæring yttrede vedkommende Amtmand, at der ikke

skionnedes at kunne finde nogen Afvigelse fra de sædvan¬

lige communale Forhold i Henseende til Fattigvæsenet

Sted med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvor en Jorde¬

moders Mand eller hun selv der saavelsom Børnene skal

følge hans Forsorgelsessted forsaavidt hun ikke som Enke

maatte ved tre= eller femaarigt Ophold selvstændig have

erhvervet sig saadant, er forsørgelsesberettiget, i hvilken

Henseende Amtmanden ogsaa bemærkede, at der ere mange

andre offentlige Stillinger, der medføre, at de Vedkom¬

mende maae tage Ophold i en bestemt Commune, uden at

denne dog paa Grund deraf kan giøre Fordring for Fri¬

tagelse for eller Lettelse i Forpligtelsen til at forsørge

dem, naar de blive trængende. I Overeensstemmelse

hermed svarede Cancelliet, at de ommeldte Børn blive at

Canc. Skr. 20

Febr. 1845.
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forsorge af den Fattigcommune, hvor deres Fader eller

deres Moder efter de almindelige Regler maatte ansees

forsørgelsesberettigede, hvorhos Collegiet forsaavidt det

ene af de paagieldende Forstanderskaber havde andraget

paa, at den afdøde Jordemoders Born i alt Fald maatte

forsørges for Amtsrepartitionsfondens Regning, til Amts¬

raadets Afgiørelse henstillede, hvorvidt der paa denne

Maade maatte kunne ydes vedkommende Commune nogen

Understøttelse.

II. 550.

Imellem tvende Fattigcommissioner var der opstaaet

Meningsnlighed, ang. hvorvidt den Commune, hvori en

Mand havde havt stadigt Ophold i det til Forsergelses¬

rets Erhvervelse nødvendige Tidsrum, kunde ansees pligtig

til ogsaa at forsørge hans Kone og dennes Børn, end¬

skiøndt Konen, før Ægteskabet blev indgaaet, i en anden

Commune havde nydt Understottelse af Fattigvæsenet

uden at enten denne var bleven refunderet, inden Vielsen

fandt Sted, eller Samtykke til Ægteskabet i Overeens¬

stemmelse med Fr. 30 Apr. 1824 § 3 Nr. 10 var blevet

indhentet fra Fattigcommissionen i den Commune hvor

Manden var forsørgelsesberettiget, eller om den sidstnævnte

Commune paa Grund af denne Omstændighed maatte

være fritaget for denne Forpligtelse. Cancelliet resolverede,

at, da den i den citerede Lovbestemmelse indeholdte For¬

skrift ikke in casu var iagttaget, vilde Forsørgelsespligten

ikke kunne paalægges den Fattigcommune, hvori Manden

havde erhvervet Forsørgelsesret.

Hos Cancelliet er, i Anledning af derom opstaaet

Meningsulighed imellem vedkommende Fattigcommissioner,

blevet forespurgt, om et Fruentimmer, der var 21 Aar

gammelt, men hvis Forstandskræfter siden Barndommen

havde været saaledes svækkede, at hun ikke havde kunnet

erhverve sig selvstændigt Ophold, vilde være at forsørge

i den Commune, hvor hun under hendes Moders første
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Ægteskab var født, og tillige med denne havde nydt Under¬

støttelse af Fattigvæsenet, eller i den Commune, hvor

hendes Stiffader, og, som Følge heraf, nu ogsaa hendes

Moder, hos hvem hun opholdt sig, var forsørgelsesberettiget.

Cancelliet bifaldt vedkommende Amtmands Mening, at

den Omstændighed, at det paagieldende Fruentimmer var

kommet ud over den Alder, Pl. 14 Dec. 1810 § 11

har fastsat som Grændse for Borns Forsørgelse som Børn,

formeentlig ikke kunde komme i Betragtning til at lægge

Forsørgelsespligten paa Fode=Communen, da det paa

Grund af hendes Siælstilstand hidtil havde været hende

umnligt selv at erhverve Forsørgelsesret, og at hun saa¬

ledes i Overeensstemmelse med Canc. Skr. 13 Dec. 1821

maatte blive at forsørge i den Commune, hvor Stif¬

faderen var forsørgelsesberettiget, og hvis Fattigcommis¬

sion i sin Tid havde meddeelt Samtykke til, at han ind¬

lod sig i Ægteskab med det ommeldte Fruentimmers

Moder uagtet den Understottelse, denne tidligere tillige¬

med Datteren havde oppebaaret af Fattigvæsenet, ikke var

bleven refunderet.

II. 552.

En Amtmand har begiert Cancelliets Bestemmelse Canc. Skr. 4
Aug. 1842.

for hvilken Commune der maatte ansees pligtig til at

forsørge tvende Ægtefolk, der vare blevne sammenviede,

uagtet Konen, forinden Vielsen fandt Sted, havde nydt

urefunderet Understøttelse, navnlig til to uægte Børn, af

Fattigvæsenet paa det Sted, hvor hun var erkiendt for

forsørgelsesberettiget, men Samtykke til Ægteskabet ikke

destomindre var erhvervet fra Mandens Forsørgelses=Com¬

mune. Cancelliet svarede, at Mandens Hiemsteds=Com¬

mune, da Ægteskabet engang er stiftet vel ikke kan fri¬

tages for at overtage den omhandlede Forsørgelse, men at

den efter Amtsraadets nærmere Bestemmelse maa kunne

fordre aliqvot Bidrag af det, som Familiens Forsørgelse

koster, udredet af den Commune, hvor Konen forinden
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Vielsen var forsørgelsesberettiget, for hvilket Bidrag denne

Commune igien maa have Regres til Vedkommende, som

Ægteskabets Stiftelse kan tilregnes.

II. 553.

Ved til Cancelliet at indsende et Andragende hvori

Fattigcommissionen for et Landsogn indstillede til Colle¬

giets Resol., hvorvidt et udenfor Ægteskab avlet Barn

skulde ansees forsørgelsesberettiget i bemeldte Sogn til¬

ligemed Moderen eller i et andet Sogn, hvor Sidstnævnte

opholdt sig 10 Maaneder før dets Fødsel, yttrede ved¬

kommende Amtmand, at da Pl. 15 Mai 1839 ikke kan

antages at have giort nogen Forandring i Pl. 14 Dec.

1810 forsaavidt derved bestemmes, at Barnet skal følge

Moderen og være berettiget til Forsørgelse paa hendes

Forsørgelsessted indtil dets 18 Aar, eller indtil det paa

Grund af selvstændigt Erhverv bliver at betragte som

selvstændig Person — eftersom hiint Lovbud kun gaaer

ud paa at vise, hvilken Commune, der skal ansees som

den Paagieldendes Fødested, naar der engang i Tiden

derom maatte opstaae Sporgsmaal — maatte Barnet

formeentlig ansees forsørgelsesberettiget i det førstnævnte

Sogn, hvor Moderen var forsørgelsesberettiget. Denne

Amtmandens Mening har Cancelliet bifaldet.

En Fattigcommission for et Landsbysogn har be¬

giert Cancelliets Resol. for hvorvidt et i bemeldte Sogn

den 15 Febr. 1834 født uægte Barn, hvis Moder alle¬

rede dengang levede adskilt fra sin Mand, skiøndt Separa¬

tionsbevillingen først blev udfærdiget den 13 Nov. 1837,

og iøvrigt 10 Mäaneders Dagen for Barnets Fødsel

havde havt fast Tieneste i en nærliggende Kiøbstadcommune,

ligesom hun senere i Aarene 1835—1839 havde havt

stadigt Ophold i et andet Landsbysogn, end det, hvor

Barnet var født, kunde ansees forsørgelsesberettiget i

dette sidste Sogn, eller om det ikke i Overeensstemmelse

med Pl. 15 Mai 1839 § 2 maatte antages, at Forsørgelses¬
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pligten paahvilede den Commune, hvor Moderen 10 Maa¬

neders Dagen for Barnets Fødsel havde havt Tieneste.

I Anledning heraf har Cancelliet svaret, at Forsørgelses¬

pligten i det omspurgte Tilfælde, hvor Barnet er født,

medens Ægteskabet mellem Barnets Moder og hendes

Mand endnu bestod, endog gvoad mensam &amp; thorum,

og Moderen saaledes ikke kunde erhverve selvstændig For¬

sorgelsesret, maa paaligge det Sogn, hvor Barnet, som

meldt, er født, da der ikke kan tillægges den af Fattig¬

commissionen herimod paaberaabte Pl. 15 Mai 1839

tilbagevirkende Kraft.

II. 561.

I Anledning af en imellem Byfogden i en Kiøbstad

og Bestyrelsen af den derværende Arbeidsanstalt for Fattige

opstaaet Meningsulighed havde vedkommende Amtmand

indstillet til Cancelliets Afgiørelse, hvorvidt de i bemeldte

Arbeidsanstalt optagne Individer kunne beskiæftiges med

Arbeider, der ere Gienstand for Haandværkernes Nærings¬

vei. Herpaa svarede Cancelliet, at Collegiet med Amt¬

manden maatte være enigt i, at det ikke burde for¬

menes Bestyrelsen at beskiæftige de i Arbeidsanstalten

værende Personer med Arbeider, der ere Gienstand for

et eller andet Haandværk, men at man dog forventede

at dette kun skete undtagelsesviis, og at Bestyrelsen

holdt sig den Bestemmelse i Arbeidsanstaltens Regulativ

efterrettelig, hvorefter Spinden og Væven skulde være

Anstaltens væsentligste Beskiæftigelse.

II. 563.

Som Sognereiser betragtes de Kiørseler, der afgives

i Anliggender, vedkommende Fattigvæsenet i de enkelte

Districter forsaavidt Kiørseler hertil maatte giøres for¬

nødne, saasom til Læger, naar de hentes til fattige Syge,

til Jordemødre, der kaldes til at betiene Fattige, eller

Canc. Skr. 27

Oct. 1842.

Fr. 26 Jun.

1844 § 5.
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Huusmænds og Indersters Hustruer, naar Vedkommende

ikke selv have Heste og Vogn m. m.

II. 565.

En Amtmand havde ved til Cancelliet at indsende et

Andragende, hvori en Læge, hvem Tilsynet med en i et

Landdistrict udbrudt epidemisk Sygdom havde været over¬

draget, forespurgte, hvo der skulde betale Medicinen til de

syge Tienestefolk paa Hovedgaardene begiert Cancelliets

Resol. for, hvorvidt de ommeldte Adgifter, navnlig med

Hensyn til Bestemmelsen i Pl. 31 Dec. 1819 hvorefter

saavel det frie som ufrie Hartkorn nu bidrager til Amts¬

repartitionsfonden saavel for Hovedgaardens som for

Bøndergodsets Vedkommende, bor udredes af bemeldte

Fond. Cancelliet svarede, at den Bestemmelse i Fr. 17 Apr.

1782 § 9 hvorefter de Omkostninger, som medgaae ved

at standse de i bemeldte Fr. ommeldte smitsomme Syg¬

domme, der maatte udbryde paa Hovedgaarde, skulle ud¬

redes af Hovedgaardscieren, maa ansees modificeret ved

den senere Lovgivning, forsaavidt de omhandlede Omkost¬

ninger ved Tirnestefolks Kuur paa Hovedgaarde angaaer,

saaledes at de, ligesom de øvrige i Fr. berørte Adgifter,

ville være at afholde af Amtsrepartitionsfonden, hvortil

Hovedgaarde, der paa den Tid, Anordn. udkom, ikke deel¬

toge i Amtets Adgifter, ifølge Pl. 31 Dec. 1819 nu

contribuere lige med ufrit Hartkorn.

I et til Cancelliet indkommet Andragende har en

Sognepræst forespurgt om en Jordemoder er pligtig til

under epidemiske Sygdomme, som behandles for offentlig

Regning, at yde Lægen Assistance uden Betaling, eller

om Betalingen i modsat Fald skal udredes af det Offent¬

lige ligesom Medicamenterne og Lægens Diætpenge. Can¬

celliet bifaldt vedkommende Amtmands Mening, som, ved

at indstille dette Spørgsmaal til Collegiets Afgiørelse,

havde yttret, at Jordemoderen formeentligen maatte an¬

sees pligtig til at assistere Lægen paa dennes Opfordring
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under Behandling af epidemiske Sygdomme, men at det,

da Reglem. 21 Nov. 1810 i Almindelighed har tillagt

hende Betaling for de Forretninger, hun i Medfor af sin

Bestilling udforer, uden forsaavidt Vedkommende nyde

Understottelse af Fattigvæsenet, ogsaa syntes at maatte

tilkomme hende en billig Betaling for den Tieneste, hun

i forommeldte Tilfælde yder, hvilken Betaling antoges at

maatte udredes paa samme Maade som de øvrige AUd¬

gifter i Anledning. af Sygdommens Behandling.

Canc. Skr. 22Ved at fremsende et Andragende fra Fattigcommis¬
1844.Aug.

sionen i en Kiøbstad om, at de Adgifter, som foranlediges

ved en der i Byen udbrudt Koppesygdom i Overeens¬

stemmelse med Reser. 26 Oct. 1804 og Canc. Circ.

18 Dec. 1821, maatte blive reparterede paa Amtets

Kiøbstæder, henstillede Amtet til Cancelliet, hvorvidt det

saaledes Ansøgte, i Analogi af Bestemmelserne i Fr.

17 Apr. 1782 § 9 sidste Membrum, maatte kunne be¬

vilges, da Sygdommen, uagtet den in casu hidtil var

indskrænket til en eneste Familie, hvoraf endog kun eet

Medlem leed af egentlige Børnekopper, dog i sig var af en

smitsom og farlig Natur. Cancelliet svarede herefter i

Skr. 22 Aug., at der med Hensyn til, at den ved Colle¬

giets ovenmeldte Circulair=Skr. 18 Dec.. 1821 bekiendt¬

giorte allerhøieste Resol. 28 Nov. s. A. ikkun bemyndiger

Collegiet til at tillade Omkostningerne ved særdeles

farlige Sygdomme, reparterede paa Kiøbstæderne, ikke

in casu, hvor Sygdommen end ikke havde være udbredt,

kunde tilstedes nogen Repartition som den ansøgte, hvori¬

mod Omkostningerne, forsaavidt Vedkommende manglede

Evne til at udrede samme, vilde være at afholde af det

paagieldende Fattigvæsen.

II. 566.

En Husbond, der havde fæstet en Tienestekarl, der Canc. Skr. I1
Jun. 1844.

tidligere havde været svagelig, paa det Vilkadr, at denne,

hvis hans Svaghed igien maatte indfinde sig, strax skulde
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Apr. 1842.

5
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forlade hans Tieneste, hvorimod Husbonden, hvis han

forblev rask, skulde beholde ham i eet Aar indtil næst¬

kommende November Skiftetid, har efterat der i Anled¬

ning af bemeldte Tyendes kort efter Tienestens Begyndelse

igien indtrædende Sygdom var opstaaet Spørgsmaal, om

Husbonden eller vedkommende Fattigcommune skulde under¬

holde ham under samme hvilket af vedkommende Amt¬

mand blev besvaret derhen, at Forsørgelsespligten i Hen¬

hold til Pl. 14 Dec. 1810 § 10 paalaae Husbonden,

indtil Tienestetiden udløb, begiert Cancelliets Resol. i saa

Henseende. Collegiet har erklæret sig enigt med Amt¬

manden, dog saaledes at Husbondens Forsørgelsespligt

paa Grund af, at han havde foranstaltet Tyendet lovligen

opsagt til den mellemkommende Mai Skiftetid, fandtes at

burde ophøre fra denne Tid.

II. 569.

Til Cancelliets Afgiørelse var indstillet en imellem tvende

Sogneforstanderskaber opstaaet Tvist om, hvorvidt en Dreng,

som fra Halvaaret fra 1 Nov. til 1 Mai sidstleden var fæstet

i Tieneste i det ene af Sognene, uden at han dog for¬

blev i denne Tieneste, da han ved sin Ankomst samme¬

steds befandtes saa syg, at han ikke kunde opfylde sine

Tienestepligter og derfor samme Dag efter Overeenskomst

med sin Husbond, der opsagde ham til 1 Mai og be¬

talte ham ½ Aars Løn, blev transporteret tilbage til det

Sogn, hvor han har sit ordinaire Forsørgelsessted bør

for det nævnte Halvaar forsørges af dette sidste Sogn

eller af det Sogn, hvor han var fæstet til Tieneste.

Cancelliet har svaret at da den Paagieldende havde til¬

traadt sin Tieneste i det fremmede Sogn, vil hans For¬

sørgelse for det ovenmeldte Halvaar, uden Hensyn til den

imellem ham og Husbonden trufne mindelige Overeens¬

komst om Tyendeforholdets Ophævelse i Overeensstemmelse

med Pl. 28 Dec. 1829, være at bære af dette Sogn

der igien maa have Regres til Husbonden for det Be¬
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løb, hvortil den almindelige Pleie, som han skulde have

bekostet, kan ansættes.

En Amtmand har begiert Cancelliets Resolution for,

hvorvidt de Udgifter, der af en Kiøbstads Fattiqvæsen

vare anvendte paa en tilskadekommen Dagleiers Cuur og

Pleie vilde, paa Grund af Pl. 14 Dec. 1810 § 18,

jvfr. med Pl. 29 Dec. 1829, være at afholde af be¬

meldte Kiøbstad, hvor han paa ubestemt Tid arbeidede hos

en Muurmester og hos denne vel havde Logis, men saa¬

ledes at der herfor daglig afkortedes ham en vis Sum

eller af det Sogns Fattigvæsen, hvor han var forsorgelses¬

berettiget. Herpaa har Cancelliet svaret, at de omspurgte

Omkostninger maatte blive at refundere af det sidstnævnte

Sogns Fattigvæsen.

Med Hensyn til, at en Fattigcommission i en Kiøb¬

stad havde begiert vedkommende Amts Fattigdirections

Approbation paa et af en Tienestepige giort Tilbud om

at betale et vist Afdrag paa de af Fattigvæsenet paa

hendes Cuur under en langvarig Sygdom anvendte Be¬

kostninger mod at det resterende Belob maatte eftergives

hende, og hun erholde fri Raadighed over nogle hende

tilhørende Effecter, hvortil Fattigvæsenet havde anseet sig

berettiget til at holde sig for sin Fordring, havde Direc¬

tionen, næst at bemærke, at Fattigcommissionen, navnlig

ifølge Slutningen af Pl. 29 Dec. 1829, formeentlig

maatte ansees uberettiget til at fordre hiin Refusion eller

til at holde sig til den Paagieldendes nodvendige Effecter

eller Løn, indstillet Sagen til Cancelliets Resol. Can¬

celliet svarede, at da Pl. 29 Dec. 1829 kun gaaer ud

paa, ved en authentisk Fortolkning af Pl. 14 Dec. 1810

§ 18 at bestemme, at den Deel af de paa syge Tieneste¬

folks Cuur medgaaede Omkostninger, der overhovedet efter

de gieldende Forskrifter falder Fattigvæsenet til Byrde,

skal udredes af den Commune, hvor Tyendet tiener og

ikke af den hvor det ellers har sit Forsorgelseshiem, kan

hiint Lovbud ikke betage vedkommende Fattigvæsen Krav

Canc. Skr. 8

Jun. 1841.

Canc. Skr. 29

Dec 1842.
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paa Refusion for den Deel af de omhandlede Udgifter

der i Medfor af Anordningerne maa bæres af Tyendet

selv, forsaavidt det er istand dertil; men et saadant Krav

bor under alle Omstændigheder, endog i Fattigvæsenets

egen Interesse giøres gieldende med behorig Skiønsomhed

og Fordringen altsaa frafaldes, naar den ikke kan ind¬

drives, uden enten at skille den Paagieldende ved Effecter,

der maae ansees nodvendige for ham, eller lægge Beslag

paa hans Lon, af hvilken dog i det Mindste saa Meget

maa reserveres ham, som er fornødent til hans Beklæd¬

nings Vedligeholdelse.

II. 571.

Fattigcommissionen i en Kirbstad havde udbedet sig

Cancelliets Resol. i Anledning af, at Directionen for den

sammesteds indrettede Spar== og Laanekasse havde vægret

sig ved til den at udbetale en af en Tienestepige i be¬

meldte Kasse indskudt Capital, til Beløb 100 Rbd. Sedl.,

hvilket Beløb Fattigcommissionen, der var i Besiddelse af

den paa samme lydende Sparekassebog, havde forlangt

sig udbetalt til Erstatning for de paa fornævnte Fruen¬

timmers Helbredelse og Bevogtning under hendes Sinds¬

svaghed anvendte Omkostninger dog uden dertil at være

meddeelt nogen Fuldmagt eller Transport fra Fruen¬

timmerets Side. Cancelliet svarede, at bemeldte Fruen¬

timmer vel er forpligtet til at erstatte Fattigvæsenet de i

Anledning af hendes Sindssvaghed paa hende anvendte

Omkostninger, men at Sporgsmaalet om Fattiqvæsenets

Ret til at erholde disse refunderede af det i Sparekassen

indskudte Beløb, maa, da hun har nægtet samme til den

Ende at afbenytte Sparekassebogen afgiøres af Dom¬

stolene. Forsaavidt Fattigcommissionen derhos i sit An¬

dragende havde forespurgt, om der kunde paahvile den

Husbond, hos hvem det oftmeldte Fruentimmer tiente, da

hun kort for November Skiftetid 1810 blev sindssvag,

nogen Forpligtelse til i Overernsstemmelse med Pl. 14 Dec.
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1810 § 18 at deeltage i Omkostningerne paa hendes

Helbredelse og Forpleining, uagtet det var paa Grund af

Sindssvaghed, at hun maatte forlade sin Tieneste, svarede

Collegiet, at den samme Forpligtelse, som i Almindelighed

paahviler Husbonden til at udrede Omkostningerne ved

det syge Tienestetyendes ordinaire Underholdning til Far¬

dag, ogsaa i det omhandlede Tilfælde maatte finde Sted.

Canc. Skr. 12I Anledning af en opstaaet Tvist om, hvorvidt den
Apr. 1842.

Understøttelse, der var ydet et Fruentimmer af det Sogn,

hvor hun i længere Tid havde tient, da hun paa Grund

af sin Barselsfærd sammesteds blev trængende til Hielp,

burde refunderes af den ordinaire Forsørgelsescommune,

har Cancelliet svaret, at da bemeldte Fruentimmer maatte

antages at være lovlig løskyndiget sin Tieneste til 1 Nov.

f. A. — thi vel havde Opsigelse i rette Tid ikke Fundet

Sted, men i Overeensstemmelse med hvad Cancelliet tid¬

ligere og navnlig i Skr. 8 Jun. 1830*) har antaget,

maa en Husbonde ansees beføiet til, uden foregaaende

Opsigelse, at skille sig ved et Tyende, der er besvangret

udenfor Ægteskab, fra den Tid, hun ikke længer er istand

til at opfylde sine Tienestepligter, hvilket netop in casu

var Tilfældet — og det først var, efterat Tienesteforholdet

saaledes lovligt var opløst, at hun blev trængende til

Understøttelse i Anledning af hendes forestaaende Barsels¬

færd, maatte Collegiet ansee det for klart, at de dertil

medgaaede Omkostninger burde udredes af det Sogn, hvor

den Paagieldende er forsørgelsesberettiget.

——II. 973.

Den administrerende Direction for Kiøbenhavns Fattig= Canc. Skr. 12
Jan. 1843.

væsen har begiert Cancelliets Resol. for, hvorvidt en

Person, der havde været indlagt til Cuur paa almindelig

Hospital i Köhavn, skulde ansees forsørgelsesberettiget i

en Kiøbstad, hvor han havde været i Muurlære fra 1 Jul.

——

*) See Saml. II. 571.
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1835 til 1 Jul. 1838, og derefter arbeidet som Muur¬

svend i 4 Maaneder, eller om han paa Grund af, at

hans Ophold i denne By var blevet afbrudt ved et Op¬

hold af c. 3 Maaneder af Vinteren 1836—1837 i et

Landsbysogn, hvor han forrettede adskilligt andet Haand¬

værksarbeide, da hans Mester ei kunde beskiæftige ham

med Muurprofessionen, skulde antages hiemmehørende i

den Commune, hvor han var født. Collegiet har svaret,

at den ommeldte Person efter det Oplyste ikke kunde an¬

tages ved treaarigt Ophold at have vundet Forsørgelses¬

ret i den nævnte Kiøbstad, og at han, der ikke noget

andet Sted havde havt Ophold i det til Forsorgelsesrets

Erhvervelse fornodne Tidsrum, som Følge deraf vilde

være at forsorge af Fodecommunen.

II. 574.

Imellem den administrerende Direction for Kbhavns

Fattigvæsen og Fattigcommissionen i en Kiøbstad var der

opstaaet Meningsulighed, om i hvilken Commune en

Haandværkssvend der efter at have fyldt sit 18 Aar,

fra 1 Mai 1836 til Slutningen af Aaret 1839 havde

havt Ophold i den nævnte Kiøbstad, skulde ansees hiem¬

stedsberettiget, idet den sidstmeldte Communes Fattig¬

bestyrelse ikke havde villet erkiende, at han ved hiint Op¬

hold havde erhvervet Forsørgelsesret sammesteds, paa

Grund af, at han i en Deel af det Tidsrum, hvori Op¬

holdet fandt Sted, havde været Læredreng, og hans Til¬

stedeværelse i Communen saaledes formeentlig ikke kunde

ansees for frivillig. Cancelliet svarede, at da den Paa¬

gieldende før 1 Jan. 1840 havde efter sit 18 Aars

Fylde, opholdt sig over 3 Aar i den omhandlede Kiøbstad,

og den Omstændighed, at han i en Deel af fornævnte

Tidsrum har været anbragt i Haandværkslære sammesteds,

ikke kunde være til Hinder for, at han erhvervede Hiem¬

stedsret, maatte han der ansees forsørgelsesberettiget.
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II. 592.

Ved til Cancelliet at indsende et Andragende fra et

Sogneforstanderskab hvori begiertes Collegiets Resolution

for, hvorledes der vilde være at forholde med et Fattiglem,

som gientagende havde vægret sig ved at efterkomme de

af Fattigbestyrelsen med Hensyn til dets Forsørgelse trufne

Foranstaltninger og navnlig ikke havde villet efterkomme

den Bestemmelse, at det skulde gaae paa Omgang i Sognet,

yttrede vedkommende Amtmand den Formening, at der,

da der ingen Tvangsarbeidsanstalt havdes, hvori Fattig¬

lemmet kunde indsættes, i den omhandlede Henseende ei

vilde kunne føies anden Foranstaltning, end at det ved

Sogneforstanderskabets og Politimesterens Kiendelse die¬

teredes Fængselsstraf efter Bestemmelserne i Pl. 14 Dec.

1810 §s 21—23, der da vilde være at udstaae i det

sædvanlige Arresthuus, hvilken Amtmandens Mening Can¬

celliet bifaldt.

II. 605 jvfr. III. Anh. 750.

—1) Naar der ikke paa anden Maade kan tilveiebringes

Beviis for de factiske Omstændigheder, hvorpaa Afgiørelsen

af Sporgsmaalet om en Trængendes Forsørgelsessted be¬

roer, bliver den Paagieldendes Adsagn i saa Henseende

at ansee som bevisende saafremt det er fuldkommen be¬

stemt, samt saa fuldstændigt og noiagtigt, at det kan an¬

tages, at han har tilforladelig Kundskab derom, og der

heller ikke ere andre Omstændigheder forhaanden, som

svække Troværdigheden af hans Forklaring, hvilken iøvrigt,

for at kunne tillægges den ommeldte Betydning, bør være

afgivet ved et Politiforhør. 2) Med Hensyn til ægte

Børn, som fødes paa Reiser eller under Forældrenes forbi¬

gaaende Ophold paa et fremmed Sted, bliver det Sted

hvor Forældrene paa den Tid, da Barnet fødes have

fast Ophold, eller dersom de intetsteds have et saadant,

*) Ivfr. Coll. Tid. 121.

(12)

Canc. Skr. 2

Jul. 1842.

Fr. 24 Jan.
1844*.
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det, hvor de til samme Tid vare forsørgelsesberettigede,

at ansee som Fødehiemmet. Hvis heller intet Sted kan

udfindes, der i Medhold af Anordningerne, derunder ind¬

befattet Pl. 28 Dec. 1827 § 1, jvfr. med Pl. 6 Nov.

1839 § 3, kan ansees som Forældrenes Forsørgelseshiem,

kan dog den Commune, hvori Barnet virkelig er født,

ikke have de Forpligtelser som hvile paa Fødestedet, men

der vil, naar Barnet i sin Tid bliver trængende, uden

at have erhvervet noget andet Forsørgelseshiem, være at

forholde efter Pl. 28 Dec. 1827 § 2. Naar et Barn

af indenlandske Forældre som er født under disses Reise

i Udlandet, maatte blive Gienstand for Fattigforsørgelse

her i Landet, maa der og i Overeensstemmelse med de

foranførte Regler forholdes som om det var født i den

Commune, hvor Forældrene til den Tid havde fast Bo¬

pæl, eller hvis de ikke have nogen saadan, da i den, hvor

Forældrene til samme Tid vare forsørgelsesberettigede.

3) Efter de samme Regler bliver de i Fødselsstiftelser

eller i et Fængsel eller i en Straffeanstalt fødte ægte

Børns Fødehiem at bestemme. 4) Med Hensyn til uægte

Born bliver det Sted, hvor Moderen Timaanedersdagen

forinden Fødselen har havt fast Ophold eller Tieneste, at

betragte som Fødehiem, men, dersom hun intet fast Op¬

holdssted til den Tid har havt, bliver den Commune at

ansee som Barnets Fødehiem, hvor Moderen ved sin Ned¬

komst er forsørgelsesberettiget, ligesom der og med Hensyn

til den eventuelle Anvendelse af Pl. 28 Dec. 1827 bliver

at forholde saaledes som ovenfor er bestemt for ægte

Børn. 5) Naar i Overeensstemmelse med foranførte

Regler et Barn skal ansees at have sit Fødehiem paa et

andet Sted end der, hvor det virkelig er født, bør Præsten

paa sidstnævnte Sted uopholdeligen giøre Anmeldelse til

Præsten paa det førstnævnte Sted, og den fornødne An¬

tegnelse om Barnets Fødsel og Hiemsted foretages i begge

Steders Kirkebøger. Saafremt den Præst, til hvem hiin
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Anmeldelse er skeet, skulde have Tvivl om Rigtigheden af

de Forudsætninger, hvorpaa samme er grundet, haver han

at foranledige Sporgsmaalet afgiort paa den for For¬

sørgelsessagers Afgiorelse anordnede Maade, hvorefter det

endelige Resultat, som foranført bliver at tilføre ved¬

kommende Kirkeboger. I de Tilfælde, hvor det er i en

af flere Sogne bestaaende Kiøbstad, at et andetsteds født

Barn antages at have sit Fødehiem, bliver den Anmeldelse,

som i Almindelighed skal skee til Sognepræsten, at giore

til Fattigcommissionen, og hvad Kiøbenhavn angaaer til

den administrerende Direction for Fattigvæsenet, ligesom

det da vil paaligge fornævnte Autoriteter at foranstalte

det videre Fornødne. 6) Da Indholdet af Pl. 15 Mai

1839, indeholdende nærmere Bestemmelser ang. det Sted,

der i visse Tilfælde skal ansees som en Trængendes Føde¬

sted med nogle Modificationer som ere fundne hensigts¬

mæssige, er optaget i nærværende Anordnings §§ 2—5,

saa vil bemeldte Pl. for Fremtiden ingen videre An¬

vendelse finde. 7) Ved Beregningen af den Tid, i hvilken

Tienestetyender ved fortsat Ophold erhverve Hiemstedsret

i en Commune, skal, naar Tyendecontracten var afsluttet

fra en Skiftetid til en anden, den Omstændighed, at de

af tilfældige Aarsager først have tiltraadt Tienesten kort

Tid efter den bestemte Skiftedag, eller forladt den kort

Tid forinden samme, ikke komme i Betragtning, hvorimod

Aarene blive at regne fra den ene Skiftetid til den anden.

Paa samme Maade bliver Tiden at beregne med Hensyn

til andre Personer, hvis Ophold paa et Sted retter sig

efter de sædvanlige Flyttetider saasom Forpagtere og

Leiere, naar disse, af tilfældige Aarsager, eller formedelst

det ved Flytningen foraarsagede Ophold, først kort Tid

efter den bestemte Flyttetid have tiltraadt eller kort Tid

forinden samme have forladt de af dem forpagtede eller

8) Militaires Opholdleiede Eiendomme eller Boliger.

paa et Sted som Tienestegiørende skal ikke i og for sig

(12*)
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kunne begrunde Erhvervelse af Forsørgelsesret i den Com¬

mune, hvor et saadant Ophold finder Sted. Til Mili¬

taire henføres og de ved nogen af Militair=Etaterne an¬

satte Haandværkere, der ikke staae i nogen borgerlig For¬

bindelse med den Commune, hvorunder de ifølge denne

Ansættelse opholde sig. Eiheller kan Døvstummes Ophold

i Døvstumme-Institutet i Kiøbenhavn komme i Betragt¬

ning til at paadrage denne Stad Forsørgelsespligt, ligesom

den Commune, hvorunder en Person er hensat i et Fængsel

eller i en Straffeanstalt, eller hvor en Afsindig, i Anled¬

ning af sin Afsindighed, er henbragt til Helbredelse eller

Bevogtning, ikke paa Grund deraf er underkastet nogen

Forpligtelse til slige Personers Forsørgelse. Under et sligt

Ophold bliver Erhvervelsen af Hiemstedsret paa det Sted,

hvor et Individ i Forveien havde fast Ophold, ikke af¬

brudt, men ansees som hvilende, saa at det fortsættes

efter den Paagieldendes Tilbagekomst. Forsaavidt som

han paa den Tid, da han kom i noget af foranførte Til¬

fælde, var bosat i en Commune, bliver det, naar hans

Huusholdning og Næringsdrift der fortsættes at ansee

som om han havde vedligeholdt sin Bopæl sammesteds.

9) I Trangstilfælde bliver en gift Kone altid, om hun

endog opholder sig paa et andet Sted, at forsørge af den

Commune, hvorunder Manden er forsørgelsesberettiget,

uden at det heri gior nogen Forandring, at de med be¬

hørig Bevilling ere adskilte i Henseende til Bord og Seng.

Ligeledes beholder en Enke, med hvem den fuldkommen

adskilte Kone sættes i Klasse, indtil hun selv erhverver

Hiemstedsret, det Forsørgelseshiem, som Manden havde,

da han døde, eller da Skilsmisse ved Dom eller Bevilling

blev sanctioneret. Indtil det fyldte 18 Aar ere Børn

forsørgelsesberettigede i den Commune, hvori deres For¬

ældre have, eller ved deres Død havde Hiemstedsret, uden

Hensyn til om de allerede, ved at tage Tieneste eller paa

anden Maade, have begyndt selv at erhverve. Ligesom

derhos Børnene dele Forsørgelseshiem med Moderen, naar
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denne efter Mandens Død paa foranførte Maade har er¬

hvervet et andet Forsørgelsessted end det, hun havde ved

Begyndelsen af sin Enkestand, saaledes bør og de Børn,

som i Skilsmissetilfælde blive hos Moderen, altid indtil

deres fyldte 18 Aar være forsørgelsesberettigede samme¬

steds som hun. Uægte Børn følge Moderen, og skulle,

om de ere trængende, endog efter Moderens Død forsørges

paa det Sted, hvor hun er eller paa Dødsfaldets Tid

var berettiget til Forsørgelse. Naar en Enke, der har

Børn, eller et Fruentimmer, der har uægte Børn, gifter

sig, skulle de saaledes i Ægteskabet indbragte Børn have

samme Forsørgelseshiem, som Moderen selv erhverver ved

sit Ægteskab, ved hvilket Manden og paadrager sig samme

Pligt til at sørge for deres Underholdning og Opdragelse,

som om de vare hans egne Børn, ligesom efter Faderens

Død en Stifmoder skal være forpligtet til at sørge for

sine Stifbørns Underholdning og Opdragelse. 10) Aagtet

det iøvrigt skal have sit Forblivende ved Pl. 14 Dec.

1810 § 3, saa at Ingen, der behøver offentlig Forsorg

og Understottelse maa bortflytte fra eller nødes til at

forlade det Fattigdistrict, hvori han opholder sig, og hvor

saadan Hielp ydes ham, forinden det, enten ved Brev¬

vexling med vedkommende Øvrighed eller ved Cancelli¬

Resolution, er blevet bestemt, paa hvilket andet Sted han

i Fremtiden bør forsørges, kan det naar det ikke uden

stor Vidtløftighed lader sig oplyse, hvilket der for Tiden

er det rette Forsørgelsessted for en Person, der udenfor

sit Forsørgelseshiem findes trængende, men det er dog op¬

lyst, at han forhen har havt Forsørgelsesret i en vis

Commune, ved Cancelli=Resolution paalægges denne, at

overtage sig hans Forsørgelse og foreløbig erstatte de paa

ham anvendte Omkostninger, imod, efter nærmere Oplys¬

ning om, at han senere har erhvervet Forsørgelsesret i en

anden Commune, at søge Regres hos denne. 11) Lige¬

som det paaligger den Fattigcommune, der vil fordre Er¬

statning af en anden for den interimistiske Hielp, som den
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har ydet en under sammes Forsørgelse hørende Person,

uopholdelig derom at giøre Anmeldelse til denne, og an¬

drage paa Erstatning for dens Adlæg, og efter Omstændig¬

hederne paa hans Modtagelse, saasnart hans Transport

kan finde Sted, saaledes bør den senest inden 6 Ager,

efterat den interimistisk ydede Understøttelse er ophørt,

sende Regning over de medgaaede Omkostninger saafremt

det ikke formedelst særegne Omstændigheder endnu maatte

være umuligt at opgiøre samme. Forsømmelse af disse

Forskrifters Opfyldelse bevirker Tabet af Erstatningen,

hvorfor da vedkommende Fattigbestyrelse,eller de af

sammes Medlemmer, paa hvem Skylden særlig hviler,

igien bør holde Communen skadesløs. Den Commune, af

hvilken Erstatning for Interimshielp eller en Trængendes

Modtagelse begieres, bør, saafremt den har Noget derimod

at indvende, uopholdelig meddele den Commune, som har

fremsat hiin Begiering, sine Indvendinger, ligesom den

og i modsat Fald straxbør giøre de fornødne Skridt til

Begieringens Opfyldelse, og derom give den sidstnævnte

Commune Underretning. Hvis en Commune, paa Grund

af at den Paagieldende forhen der har havt Forsørgelses¬

ret, maa modtage ham, uagtet han formenes senere at

have erhvervet Forsørgelsesret i en anden Commune, vil

den og være forpligtet til, uopholdelig at iværksætte det

Fornodne, for at giøre sin Erstatningsfordring gieldende

mod denne anden Commune, og skal i Mangel deraf have

tabt sin Ret imod samme, imod Regres til Fattigbestyrelsen

som foranført. 12) Om der end er Personer, som paa

Grund af Familieforhold ere pligtige til at forsørge eller

understøtte den, der udenfor sit Forsørgelseshiem bliver

trængende til offentlig Understøttelse, kan dog den Com¬

mune, der foreløbig maa komme ham til Hielp, med

Hensyn til hans Modtagelse og Erstatning for de an¬

vendte Bekostninger holde sig til den forsørgelsespligtige

Commune, hvilken derefter vil have at soge Regres hos

Vedkommende. 13) Ligesom det efter Pl. 29 Dec. 1829
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(Resol. 23 s. M.), altid paaligger det Steds Fattigvæsen,

hvor et Tyende tiener, selv at bære de Omkostninger, som

maatte medgaae til Cuur og Pleie for samme i Sygdoms¬

tilfælde, forsaavidt ikke Tyendet selv eller dets Herskab

kan og bør udrede dem, saaledes skal det, ogsaa udenfor

Tyendeforholdet, være bemeldte Fattigvæsens Sag at ud¬

rede Bekostningerne, naar en Person, der idetmindste i 3

Maaneder har havt stadigt Ophold i Communen, bliver

trængende til Sygehielp. Dog skal denne Forpligtelse

ikkun gielde for en Tid af 6 Uger. Bliver han under

fortsat Ophold i samme Commune atter formedelst Syg¬

dom trængende til Understøttelse af Fattigvæsenet, saa vil

dette ikke i noget Aar have at bære de deraf flydende

Omkostninger for en længere Tid end 6 Ager, hvorved

Aaret stedse bliver at regne fra 1 Jan. til 31 Dec.

Forsaavidt en Person, der er i foranførte Tilfælde, i

længere Tid trænger til Sygehielp, blive de Bekostninger,

der efter forommeldte Tids Forløb medgaae, paa sæd¬

vanlig Maade at erstatte af den Commune, hvor han har

Hiemstedsret, og dermed i alle Maader at forholde efter

de hidtil gieldende Love. Saa bør og den ovennævnte

Resol. 23 Dec. 1829 i alle Maader vedblive at være

Reglen med Hensyn til Tyende, hvor disse formedelst

Sygdom blive trængende til Understøttelse af Fattigvæsenet,

dog at den Commune, hvor den Paagieldende tiener, har

i det løbende Aar idetmindste at bekoste hans Cuur og

Pleie i 6 Ager, om end Tyendeforholdet tidligere op¬

hører. Hvad Haandværkssvende angaaer, bliver der at

forholde efter Pl. 29 Jan. 1828 (Resol. 16 s. M.),

saafremt der paa Stedet er Laug paa den Profession,

hvortil den Paagieldende hører, og han der har været

taget i Arbeide af en af sammes Mestere, men ellers

efter den ovenanførte almindelige Regel. Den Forplig¬

telse, som efter det Foranførte paaligger en Commune til

at bære Bekostningerne ved en, ellers til en anden Com¬

mune hørende, Persons Cuur, skal dog ikke strække sig
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uden til det Tilfælde, hvor han selv bliver syg, men

dersom hans Kone eller Børn formedelst Sygdom blive

trængende, forholdes der efter de hidtil gieldende Regler.

Iøvrigt kan den Sygehielp, der saaledes bliver at yde en

Trængende af en anden Commune end den, hvori han

har Hiemstedsret, ligesaalidet afbryde Erhvervelsen af

Hiemstedsret, som denne derved kan begrundes. Naar en

Person afgaaer ved Døden, imedens han som Tyende eller

iøvrigt i Medfør af nærværende § er taget under Cuur

og Pleie paa den Communes Regning, hvor han tiener

eller har Ophold, uden sammesteds at være forsørgelses¬

berettiget, ville Omkostningerne paa hans Begravelse være

at afholde af bemeldte Communes Fattigvæsen. Forsaa¬

vidt det paagieldende Individ har sit Forsørgelseshiem i

noget af Hertugdømmene, bliver de herværende Communers

Forpligtelse i foranførte Henseende i Et og Alt at be¬

dømme efter de hidtil gieldende Regler. 14) Den Godt¬

giørelse som kan fordres for de af en Commune paa

andetsteds hiemmehørende Personer eller paa de i Pl.

28 Dec. 1827 § 2 jvfr. Pl. 6 Nov. 1839 § 3 om¬

meldte Individer hvis Forsørgelsessted ikke har været at

udfinde, anvendte Forpleiningsomkostninger, maa, Sygdoms¬

tilfælde undtagne, ikke beregnes høiere end 72 Rbsk. om

Agen. Naar det er en Familie, der-understøttes kan

dette Beløb dog kun fordres for Hovedpersonen, hvorimod

der for ethvert af de flere til samme hørende Individer

i det Høieste maa beregnes 36 Sk. ugentlig. De Klædnings¬

stykker, der medgives den interimistisk Understøttede, maae

ikke ansættes høiere end til 4 Rbd. Dog vil i det gien¬

sidige Forhold imellem Communerne i K. Danmark og

Hertugdømmene Slesvig og Holsteen den ovennævnte

ugentlige Betaling af 72 Sk. og 36 Sk. være at for¬

høie til resp. 764 og 382 Sk. Saa vil Kongen og i

disse indbyrdes Forhold have fastsat som Regel, at der i

Forpleiningsomkostninger i det Høieste maa beregnes 2 Rbd.

ngentlig for en Syg, derunder dog ikke indbefattet Be¬
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talingen for Lægemidler, hvorhos der, naar Lægen ud¬

trykkelig forlanger, at der skal antages særlige Sygevogtere,

hvilket bør bevises ved en, Regningen vedlagt, skriftlig

Reqvisition, derfor ikke maa beregnes mere end 252 Rbß.

for hver 24 Timer. Derimod vil det udenfor disse For¬

hold med Hensyn til Størrelsen af den Godtgiørelse, der

i Sygdomstilfælde kan fordres have sit Forblivende

ved de hidtil gieldende Bestemmelser. 15) Imellem Fat¬

tigdistricterne i K. Danmark og Hertugd. Slesvig og Hol¬

steen finder der, i Henseende til de enkelte Districters gien¬

sidige Forpligtelser, med de i §§ 13 og 14 indeholdte

—Undtagelser og nærmere Bestemmelser, det samme Forhold

Sted som imellem flere enkelte Communer i Kongeriget.

Skulde der opstaae nogen indbyrdes Alighed imellem An¬

vendelsen af nærværende Anordning og de Forskrifter, som

indeholdes i Fr. for Hertugdømmene Slesvig og Holsteen

af 29 Dec. 1841, bør disse Aligheder, ved indbyrdes

Forhandlinger mellem Kongens Cancellier, søges ud¬

jevnede.

Den administrerende Direction for Kiøbenhavns Fat¬

tigvæsen har for Cancelliet andraget, at der imellem Di¬

rectionen og forskiellige andre Fattigbestyrelser er opstaaet

Meningsulighed, angaaende det Tidspunkt, fra hvilket Fr.

24 Jan. 1844, in specie, sammes § 13, maa an¬

tages at være traadt i Kraft. Directionen har derhos,

næst at bemærke, at ligesom den i de forefaldende Sager

har antaget, at Forordningens Gyldighed for Kiøbenhavn

først er at regne fra den 19de Febr. d. A., paa hvil¬

ken Dag den er tinglæst ved den Kgl. Lands=Over= samt

Hof= og Stadsret, og at samtlige Forsørgelsessager, i

hvilke Understøttelsen er paabegyndt forinden bemeldte Dag,

i deres Heelhed ere at behandle efter den tidligere Lov¬

givning, saaledes har den ogsaa vedtaget at anerkiende

Forordningens Anvendelighed paa alle Sager, der reise sig

fra andre Communer og have taget deres Begyndelse efter

denne Datum, uanseet om Forordningens Tinglæsning

Canc. Skr. 9

Mai 1844.
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først senere har fundet Sted i de forskiellige udenbyes Ju¬

risdictioner — til Cancelliets Resolution henstillet, hvor¬

vidt denne dens Anskuelse maatte være begrundet. Can¬

celliet, der for Tiden har troet at burde indskrænke sig

til at afgiøre det opkastede Sporgsmaal, forsaavidt

Anordningens § 13 angaaer, har svaret, at Col¬

legiet forsaavidt maa bifalde den af Directionen an¬

tagne Mening. Der kunde vel være Spørgsmaal om,

hvorvidt det, saaledes som af Directionen forudsat, er

tilstrækkeligt, at en Person, der er i det i sen nævnte

Tilfælde, forinden Forordningens Kundgiørelse er taget

under interimistisk Syge=Forsørgelse af en Commune for

at den efter de ældre Anordninger bemeldte Commune

tilkommende Refusion kan giøres gieldende, eller om den

ældre Lovgivning kun skal anvendes, hvis allerede forud

en Anmeldelse er giort for den Commune, som Refusionen

affordres. Endvidere kunde der spørges om Refusionen

bør indskrænkes til de inden Forordningens Kundgiørelse

paaløbne Adgifter, eller om den og bør omfatte de paa

den begyndte Forsørgelse fremdeles gaaende Omkostninger.

Med Hensyn til den forskiellige Tid, hvorpaa Forordnin¬

gen er kundgiort i de forskiellige Communer, er der der¬

hos Spørgsmaal om, hvilken Tid der i Conflicter med

Kiøbenhavn skal lægges til Grund. Da det baade er

overeensstemmende med Hensigten af de Love, der gaae

ud paa at ordne de af Fattigforsørgelsen flydende Con¬

flicter mellem Communerne, og tillige med Analogien af

hvad der hidtil deels udtrykkelig er blevet bestemt i des¬

lige Anordninger, deels har været fulgt som Regel ved

deres Anvendelse, at de Bestemmelser der ved en ny

Lov findes at være de med det Almindeliges Tarv meest

stemmende, snarest muligt træde i Kraft, saa kunde det

vistnok have endeel for sig, at alle ikke inden Forordningens

Kundgiørelse anmeldte Refusionsfordringer, som under

Anvendelse af sammes § 13 et vilde være begrundede,

maatte bortfalde. Men dette vilde dog ikke have tilstrække¬
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lig Grund; thi ligesom det bedst stemmer overeens med

Forholdets retlige Natur, at den Understøttelse, hvortil

Nogen i Medhold af de ældre Anordninger er, inden den

nye Anordnings Kundgiørelse, i den Commune, hvor

han opholder sig, antagen paa den rette Forsørgelsescom¬

munes Regning, bør, uhindret af den foregaaende Lov¬

forandring, erstattes af den sidstmeldte Commune, saaledes

er det heller ikke til Opnaaelsen af Forordningens Øie¬

meed nødvendigt at afskære saadan Erstatningsfordring.

Ogsaa holder Collegiet for, at det hele saaledes allerede

forud begrundede Forhold bør bringes til Ende i Over¬

eensstemmelse med de forhen gieldende Love, uden at der

skielnes imellem de forhen og de sildigere paaløbende Ad¬

gifter hvilket og vilde være særdeles minutiøst. I det

Man saaledes var enig i den Forudsætning, hvorfra Di¬

rectionen var gaaet ud skiønnede man heller ikke at der

kunde være noget imod, at Grændsen iøvrigt sættes med

den af Directionen antagne Dag. Forsaavidt det nemlig

er det Kiøbenhavnske Fattiqvæsen, som i Mellemrummet

Publication ved denfra denne Dag og Anordningens

Jurisdiction, hvorunder den anden Commune hører har

givet en der hiemmehørende Person som var i det i For¬

ordningens § 13 forudsatte Tilfælde,, Sygehielp, saa bli¬

ver det naturligviis til denne Communes Fordeel, at det

kjøbenhavnske Fattigvæsens Ret begrændses ved hiin Dag

istedetfor ved den sildigere Dag, paa hvilken Forordningen

blev kundgiort i bemeldte Commune. Og naar omvendt

en fremmed Commune i dette Mellemrum skulde under

saadanne Omstændigheder, som § 13 forudsætter, have

taget en Person under Sygeforsørgelse, hvis rette For¬

sørgelseshiem var Kiøbenhavn, saa kan den ikke med Føie

giøre en Fordring gieldende, der er uden Hiemmel i den

Lovgivning, som allerede der var sat i Kraft, ikke at

tale om, at det Modsatte vilde føre til en ubillig Man¬

gel paa Giensidighed, samt at Kiøbenhavn i det Hele

snarere opoffrer Noget ved at lægge den tidligere Datum
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til Grund, hvilket dog iøvrigt saa meget mere maa billiges,

som det vilde have ført til forholdsmæssig Vidtløftighed

og Forvikling, hvis Directionen, for at giøre Krav af

det omhandlede Slags gieldende, skulde have underrettet

sig om den Tid, da Forordningen var bleven kund¬

giort ved de forskiellige Jurisdictioner, med Hensyn til

hvilke Spørgsmaalet kunde opstaae.

Med Hensyn til, at det i en Kiøbstad var Tilfældet

med flere Familier, at de havde stadigt Ophold og en

Deel af deres Erhverv i denne By, uagtet de vare for¬

sørgelsesberettigede i og erholdt Understøttelse fra en anden

Commune, har en Amtmand efter Begiering af bemeldte

Kiøbstads Fattigcommission forlangt Cancelliets Resolution

for, hvor et Barn, der fødes af Forældre, som ere i det

nysnævnte Tilfælde, skal, naar det efter fyldt 18 Aars

Alder overgaaer til fuldstændig Forsørgelse, ansees forsør¬

gelsesberettiget, enten paa det Sted, hvor det er født,

eller i den Commune, hvorfra Forældrene paa Barnets

Fødetid erholdt Understøttelse. Herpaa har Collegiet sva¬

ret, at det ikke skiønner rettere, end at Forsørgelsescom¬

munen i det omhandlede Tilfælde maa ansees som Barnets

Fødehiem, hvorefter igien Spørgsmaalet om dets selv¬

stændige Forsørgelse maa bedømmes, indtil det ved fem¬

aarigt fast Ophold har vundet Forsørgelsesret andetsteds.

Vel synes Fr. 24 Jan. 1844 82, cfr. § 4, at gaae ud fra

den Forudsætning, at Afgiørelsen om et Barns Fødehiem

principaliter skal beroe paa, hvor Forældrene paa den

Tid, da Barnet fødtes, havde fast Ophold, og kun,

hvor intet saadant haves, bedømmes efter det Sted, hvor

hine til samme Tid vare forsørgelsesberettigede; men lige¬

som den ovennævnte Forordning ikke har Hensyn til det

her omhandlede Tilfælde, saaledes maa det ogsaa bemær¬

kes, at Den, der nyder fast Understøttelse af en Fattig¬

commune, i Reglen er pligtig at tage Opholdssted samme¬

steds, ligesom heller ingen anden Commune er pligtig at

optage en saadan. Naar saadant altsaa tilstedes, da er
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dette kun en Følge af en Overeenskomst imellem den for¬

sørgelsespligtige Commune og den, hvori den Trængende

opholder sig og nyder Understøttelsen, og det der ligger

til Grund for en saadan Overeenskomst, er, foruden visse

Billighedshensyn, navnlig den Omstændighed, at hiin

Commune finder sig bedre tient med at yde Understøttelsen

paa en saadan Maade. Men det synes da ogsaa at være

ganske i sin Orden, at Understøttelsen maa ansees som

oppebaaren paa selve det Sted, hvor den efter Reglen

skulde oppebæres, uden at den Commune, hvor det tilstedes

Personen at opholde sig, deraf skal have nogen Byrde, og

det physiske Ophold i samme synes saaledes i den om¬

spurgte Henseende ikke juridisk at kunne betragtes som saa¬

dant.. En modsat Afgiørelse af det fornævnte Tilfælde

vilde heller ingenlunde være i den forsørgelsesberettigede

Communes Interesse; thi Følgen heraf vilde være den,

at ingen Commune vilde kunne indvillige i, at den Træn¬

gende der tog sit Ophold, samt til Fordeel for hiin, der

vedligeholdt samme.

Et Sogneforstanderskab har til Cancelliets Resolution

indstillet, om et inden Emanationen af Fr. 24 Jan. 1844

tilendebragt tre= eller femaarigt Ophold i en Commune

kan begrunde Forsørgelsesret, naar Opholdet har fundet

Sted for det 18 Aar, samt i hvilken Commune et

navngivet Fruentimmer i Henhold hertil skulde ansees for¬

sørgelsesberettiget. I denne Anledning svarede Collegiet,

at, da det var oplyst, at det omspurgte Fruentimmer fra

1 Nov. 1833 til samme Tid 1836, altsaa for en Tid af

3 Aar havde været fæstet til et vist Sogn, og det efter

hvad Sognepræsten i Fødesognet havde erklæret, endog

maatte antages, at hun havde havt Ophold i fulde 3

Aar i fornævnte Sogn, samt da der ikke var opkastet

nogen Tvivl om, at dette Ophold havde været selvstæn¬

digt, maatte hun ansees forsørgelsesberettiget sammesteds.

Da et Fruentimmer, der ernærede sig i Kiøbenhavn,

medens hendes Mand boede paa Frederiksberg, ifølge Læge¬

Canc. Skr. 28

Mai 1844.

Canc. Skr. 29

Apr. 1845.
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erklæring var bleven indlagt til Cuur paa Almindeligt

Hospital, blev der herom af den administrerende Direction

for Stadens Fattigvæsen giort Anmeldelse for Sognefor¬

standerskabet for Frederiksberg og Hvidoure Sogne, som

den Paagieldendes Forsørgelses=Commune. Sogneforstander¬

skabet vægrede sig imidlertid ved at udrede Omkostningerne

paa hendes Cuur og Pleie i de første 6 Uger, idet samme

formeentes, efter Fr. 24 Jan. 1844§ 13, at maatte falde

Opholds=Communen, Kiøbenhavn, til Last, og Sagen

blev derfor af Directionen, der med Hensyn til at den cite¬

rede § af Fr. 24 Jan. 1844 udtrykkelig indeholder, at den

Forpligtelse, som paaligger en Commune til at bære Omkost¬

ningerne ved en ellers til en anden Commune hørende Persons

Cuur, ikke skal strække sig videre end til ham selv, ikke troede

at kunne erkiende hiin Vægring for tilstrækkelig begrundet, ind¬

stillet til Cancelliets Afgiørelse. Cancelliet har derefter svaret,

at Omkostningerne ved det ommeldte Fruentimmers Cuur og

Pleie i de første 6 Ager maatte blive at udrede af Kiø¬

benhavn som Opholdscommune. Den af Directionen paa¬

beraabte Passus i Fr. 24 Jan. 1844 § 13 gaaer nem¬

lig kun ud paa, at den Forsørgelsesbyrde, som under de

i Sen nævnte Betingelser paaligger Opholdscommunen i

Anledning af en ellers til en anden Commune hørende

Persons Sygdom, ikke skal strækkes til den Hielp, hvor¬

til denne Persons Kone eller Børn paa Grund af hans

Sygdom kunde blive trængende, men udelukker ingenlunde

den sammesteds foreskrevne Regels Anvendelse i de Til¬

fælde, hvor selve den Person, der formedelst Sygdom bli¬

ver uden for sit Hiemsted trængende til Hielp, som Hu¬

strue eller Barn hører under en Familiefader og derfor

ogsaa til samme Forsørgelseshiem, som han. Forordnin¬

gens Grundsætning er, at den Hielp, der i Sygdomstil¬

fælde maa ydes en Person udenfor hans Hiemsted, skal,

under de i Forordningen fremsatte Indskrænkninger, ydes

paa Opholdscommunens Bekostning uden Regres til Hiem¬

stedscommunen, paa samme Maade, som allerede tidligere,
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men i en større Udstrækning var bestemt med Hensyn til

Tyende. Ligesom de Grunde, hvorved Reglen er frem¬

kaldt, ere lige passende, enten det syge Individ er Familie¬

fader eller et af en Familiefader afhængigt Familielem,

saaledes er og Reglen selv udtrykt aldeles almindelig

navnligen i Paragraphens 1 Membrum, hvor ogsaa Hen¬

tydningen til, hvad der alt fornd var bestemt for Tyende,

yderligere vidner om, at ingen saadan Indskrænkning, som

af Directionen paapeget, bør finde Sted. Naar i det

Følgende af Paragraphen Personen enkelte Gange betegnes

med Pronomen „han“, saa kan dette efter den sædvanlige

Adtryksmaade saavel i Loven som i Livet ikke ude¬

lukke qvindelige Personer og iøvrigt taler selv den af

Directionen paaberaabte Passus i almindelige Adtryk om

den Forpligtelse, der ved det Foregaaende i Paragraphen

er bleven paalagt en Commune til at bære Omkostningerne

ved en ellers til en anden Commune hørende Persons

Cuur, og gaaer, som alt bemærket, blot ud paa at af¬

værge den Mistydning, at denne Forpligtelse ogsaa skulde

strække sig til den Hielp, den Syges (navnlig en syg

Dagleiers) Kone eller Børn kunde behøve, men hvilket

ikke hindrer at gifte Koner eller Børn under 18 Aar,

naar de selv, under deres Ophold i en fremmed Commune,

blive syge og derved trængende til Hielp, maae under de

i Paragraphen ellers foreskrevne Betingelser og i det der

bestemte Tidsrum forsørges paa denne Communes Bekost¬

ning.

Fra et Sted i Udlandet, hvor en dansk Haandværks¬

svend havde nydt Sygepleie, var indkommet en Begiering

om, at de hertil medgaaede Omkostninger maatte blive

herfra refunderede. Fattigcommissionen i det District, hvor

den Paagieldende her i Landet var forsørgelsesberettiget,

erklærede imidlertid, at den i Henhold til hvad der tid¬

ligere var antaget i lignende Tilfælde, ikke ansaae dette

District forpligtet til at godtgiøre de ommeldte Forpleinings¬

omkostninger, og i Overeensstemmelse hermed anmodede

Canc. Skr. 5

Apr. 1842.
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Cancelliet det udenlandske Departement om at foranledige

vedkommende udenlandske Autoritet tilkiendegivet, at de

omhandlede Udgifter ikke kunne ventes herfra refunderede,

idet Collegiet nemlig ikke fandt Anledning til imod Com¬

munens Vægring at paalægge den Overtagelsen af denne

Refusion, da, som af Fattigcommissionen bemærket, træn¬

gende Adlændinger her i Landet understøttes med Cuur

og Pleie uden at man — efterat adskillige Forsøg derpaa

i tidligere indtrufne Tilfælde af lignende Beskaffenhed have

været frugtesløse — længere giør Krav paa Erstatning

derfor fra de Paagieldendes Hiemstavn, men paa den

anden Side efter den giorte Erfaring ifølge Reciprociteten

heller ikke udreder Godtgiørelse for den, danske Under¬

saatter i Udlandet, ydede Sygehielp.

II. 625.

1) Gagen for de i Fremtiden af Communalbestyrelsen

udvalgte Directeurer for Kiøbenhavns Fattiqvæsen*) fast¬

sættes til 1200 Rbd. r. S. 2) Ved hver indtrædende

Vacance skal det tages under nærmere Overveielse, hvor¬

vidt et Antal af 5 Medlemmer af Fattigdirectionen er

nødvendigt; 3) Embedstiden for de lønnede Directeurer,

der udvælges af Communalbestyrelsen, fastsættes til 8 Aar,

dog saaledes, at de Afgaaende kunne vælges paany,

4) Indgivelsen af Communalbestyrelsens Forslag, betræffende

de omhandlede Directeurers Adgang til Pension, stilles i

Bero indtil den, til at regulere Pensioneringen for de

kongelige Embedsmænd, nedsatte Commission har endt

sine Forhandlinger.

*) Ved Resol. 11 Mai 1840 tilkiendegav Kongen, at. Han

for Fremtiden ikkun agter, foruden det første og styrende

Medlem af Directionen for Kbhavns Fattiqvæsen, Selv

at besætte tvende Pladser i Directionen, hvorhos det over¬

lodes Kbhavns Magistrat i Forbindelse med Stadens

36 Mænd paa allerhøieste Approbation at udnævne et nyt

Medlem af bemeldte Direction. (Coll. Tid. f. 1841 S. 236.)
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II. 758—759.

I et igiennem vedkommende Amtsraad til Cancelliet

indkommet Andragende har et Sogneforstanderskab til

Collegiets Afgiørelse indstillet, om ikke en Communes

Fattigvæsen maa være berettiget til selv at afholde Lici¬

tation over Leverancer af Fattigvæsenets Fornodenheder,

og om der i benægtende Fald kan for slige Forretninger

tilkomme Retsbetienten det fulde ved Sportelregl. 22 Mart.

1814 anordnede Gebyhr. Collegiet har svaret, at det

ogsaa i Tilfælde af den omspurgte Art maa, i Overeens¬

stemmelse med den almindelige Regel, tilfalde vedkommende

Retsbetient at afholde Licitationen, men at der, da Com¬

munernes Fattigvæsen, saavelsom deres Skolevæsen, maa

sættes i Klasse med offentlige Stiftelser, herfor ikkun kan

tilkomme ham det i Pl. 10 Jun. 1796 bestemte halve

Salarium (jvfr. Coll. Tid. for 1817 S. 893—895).

II. 764.

1) Paa Landet skulle herefter Beboernes communale

Anliggender, dog under Vedligeholdelse af de nuværende

særskilte Directioner for Skolevæsenet, bestyres af et Amts¬

raad i hvert Amt og af et Sogneforstanderskab i ethvert

Sognedistrict. Dette District skal, hvor flere Landsby¬

sogne ere forenede under eet Præstekald, bestaae af disse

saaledes forenede Sogne, forsaavidt de, i Overeensstemmelse

med den almindelige Regel i § 1 af Regl. 5 Jul. 1803,

have fælles Fattigvæsen. Men hvor de forskiellige til et

Præstekald hørende Sogne, enten fordi de ere beliggende

i forskiellige Amter (cfr. Pl. 2 Sept. 1808) eller af

anden Aarsag, have hvert sit særskilte Fattigvæsen, skulle

de og for Fremtiden have hvert sit særskilte Sogneforstander¬

skab. Dersom noget under en Kiøbstadkirke henlagt Land¬

district, uagtet den almindelige Bestemmelse i Regl. 5 Jul.

1803 § 1, paa Grund af særegne Omstændigheder har

faaet sit afsondrede Fattigvæsen, bør der i et saadant

District oprettes et Forstanderskab ligesom i de fuldstæn¬

(13)

Canc. Skr. 31

Oct. 1843.

Anordn. 18Aug.
1841.881,2.



Anordn. 13Aug.
1841 § 11.

812.
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dige Landsbysogne. Saa skal og Cancelliet med Hensyn

til de Landdistricter, der endnu have Fattiqvæsen fælles

med en Kiøbstad, være bemyndiget til, efterat Amtsraadet

og andre Vedkommende derom ere hørte, at bevilge en

lige Afsondring, hvor det paa Grund af Districtets Om¬

fang, Folkemængde eller andre Forhold maatte ansees

hensigtsmæssigt. Saafremt de i Folge den ovenanførte

Regel under et fælles Sogneforstanderskab henhørende

Sogne i noget Tilfælde skulde ønske at adskille deres

Communalvæsen, vil det giennem Amtsraadet og med

dets Betænkning være at foredrage for Cancelliet, der,

naar særdeles Omstændigheder tale derfor, kan bifalde

Adskillelsen. 2) Sogneforstanderskabet skal bestaae af Sogne¬

præsten, den eller de Lodseiere, der af Sognedistrictets

Hartkorn eie idetmindste 32 Tdr., hvorved dog Skov= og

Molleskyld kun beregnes med det Halve, samt boe i Sogne¬

districtet, eller, hvis dette ikke er Tilfældet, dog ere villige

til at indtræde i Forstanderskabet, samt 4 til 9 andre

Mænd, der udvælges af de øvrige, i Medhold af det

Følgende, dertil qvalificerede Beboere i Districtet.

Ethvert valgt Medlem af Sogneforstanderskabet kan,

naar han har fungeret som Formand i eet Aar, undslaae

sig for at modtage Valg i to derpaa følgende Aar,

hvorimod Præsten og de Lodseiere, der ifølge § 2 uden

Valg tiltræde Sogneforstanderskabet, ikke kunne af denne

Grund vægre sig for at modtage fornyet Valg. 12) For¬

manden berammer Forstanderskabets saavel ordinaire som

extraordinaire Møder og foranstalter Medlemmerne dertil

sammenkaldte. Han leder Forhandlingerne i Møderne,

fører Forhandlingsprotocollen og sørger for, at Forsam¬

lingens Beslutninger nøiggtig tilføres. Ligeledes foranstalter

han Adførelsen af alle Beslutninger og besørger Corre¬

spondencen, dog med Undtagelse af de Sager, der angaae

Fattig= og Skolevæsenet, i hvilke det altid tilkommer

Sognepræsten, uagtet en Anden maatte være Formand

at bringe Forsamlingens Beslutning i Udførelse samt at
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besørge den disse Gienstande vedkommende Correspondence,

ligesom Formanden ogsaa ellers med Forstanderskabets

Samtykke i enkelte Tilfælde kan overlade Udførelsen og

Correspondencen til andre Medlemmer af Forsamlingen.

Endelig opbevarer Formanden alle Protocoller, Breve og

andre Papirer og Documenter, der vedkomme Sogne¬

forstanderskabets Anliggender, dog ogsaa her med Und¬

tagelse af dem, der maatte vedkomme Fattig= og Skole¬

væsenets Sager, med Hensyn til hvilke det vil tilfalde

Sognepræsten.Dog finder dette ikke Anvendelse paa de

Documenter, der omhandles i § 16.

14) De Forretninger i Henseende til Fattig= ogAnordn. 13Aug.
1841 § 14.

Skolevæsenet, som efter de nugieldende Anordninger paa¬

hvile Fattig= og Skolecommissionen, skulle herefter gaae

over til Sogneforstanderskabet; hvoraf følger, at bemeldte

Commissioner ville ophore, saasnart Sogneforstanderskaberne

ere traadte i Virksomhed. Derimod vil det fremdeles til¬

falde Sognepræsten imellem Sogneforstanderskabets Møder

at varetage alt hvad Fattig= og Skolevæsenet vedkommer,

saaledes som Regl. 5 Jul. 1803 og Anordn. 29 Jul.

1814 have bestemt. Og skiøndt en Anden, i Overeens¬

stemmelse med § 11, kan som Formand have at lede

Forretningerne i Forstanderskabets Møder, haver Sogne¬

præsten dog at foredrage Fattig= og Skolevæsenets Sager

i Moderne, samt i Fattig= og Skolevæsenets Protocoller

at overfore hvad der i den almindelige Forhandlingsprotocol,

bemeldte Sager betræffende, maatte være indført, ligesom

det og kan vedtages, at Forhandlingerne desangaaende

umiddelbart af ham indføres i Fattig= og Skoleprotocollerne,

i hvilket Tilfælde der i den almindelige Forhandlingsprotocol

blot derom giøres en almindelig Bemærkning. Iøvrigt

bør og Formanden foranstalte, at Forstanderskabet vælger

nogle af dets Medlemmer til, som Fattig= og Skole¬

forstandere samt Skolepatroner at ndføre de disse efter

bemeldte Anordninger paahvilende Pligter, hvorhos dog

de af dets Medlemmer, der i et Skoledistrict besidde det

(13*)
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i § 2 nævnte Hartkorn, uden videre Valg ere Skolepatroner.

15) I det aarlige Overslag over Udgifterne saavelsom i

sammes Ligning tager det hele Sogneforstanderskab Deel.

Herved blive de hidtil gieldende Regler at iagttage, dog

at Sogneforstanderskabet skal være beføiet til selv at tage

endelig Beslutning angaaende Ligningen af Skolevæsenets,

ligesaavel som af Fattigvæsenets Adgifter, uden at samme

saaledes som i Anordn. 29 Jul. 1814 § 56 er fastsat,

først behøver at indstilles til Amtsskoledirectionens Appro¬

bation. Finder Nogen sig misfornøiet med den af For¬

standerskabet giorte Ansættelse til Fattig= eller Skoleskat,

staaer det ham frit for at paaanke den for Amtsraadet,

dog at Amtmanden, i Overeensstemmelse med Regl. 5 Jul.

1803, afgiør Sagen, dersom den ikke kan opsættes, indtil

Raadet holder sit næste Møde. Regnskaberne blive at

giennemgaae af det hele Sogneforstanderskab der dog kan

overdrage det til en Enkelt først særlig at giennemsee dem

og derved giøre sine Bemærkninger, og saafremt Erindringer

fremsættes, hvis Rigtighed Regnskabsføreren ikke vil er¬

kiende, vil Anken være at afgiøre af Amtsraadet. Det

overlades til Sogneforstanderskaberne eller i alt Fald til

Amtsraadene at bestemme Formen og Indretningen af

Communens Regnskaber, og det skal i saa Henseende være

Sogneforstanderskabet tilladt, med Amtsraadets Samtykke

at inddrage de Indtægter, som Anordn. 29 Jul. 1814

Cap. 9 har tillagt de særskilte Skolekasser, under Skole¬

væsenets almindelige Indtægter, imod at der af Com¬

munen forsvarligen sorges for de Skolefornødenheder, der

skulle bekostes af bemeldte Kasser. 16) Det paaligger

Præsten at føre rigtigt Regnskab for Fattigvæsenet, og

for Skolevæsenets Vedkommende tilkommer det de større

Lodseiere, der efter § 2 indtræde uden Valg. Ere der

flere saadanne Lodseiere, skifte de hvert 3 Aar, saaledes

at, i Mangel af mindelig Overeenskomst, den af dem

der har det største Hartkorn, først overtager denne Forret¬

ning. Er ingen saadan større Lodseier Medlem af Sogne¬
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forstanderskabet, eller han derfor er fritaget, saa at Regn¬

skabsføreren for Skolevæsenet er udnævnt af Sogne¬

forstanderskabet, da hviler Ansvaret for rigtigt Regnskab

paa det hele Forstanderskab. Forsaavidt de særskilte Skole¬

kasser endnu vedblive, vil Regnskabet for samme fremdeles

være at aflægge af den, hvem Patronatet for den enkelte

Skole paaligger. Det hele Sogneforstanderskab er an¬

svarligt for de Capitaler, Activer og andre Eiendomme,

der maatte tilhore Sognedistrictets communale Indretninger.

De samme vedkommende Documenter opbevares af For¬

manden eller af den, til hvem Forstanderskabet ellers over¬

drager dette. Iøvrigt blive de reviderede Regnskaber efter

forudgaaet Bekiendtgiørelse at fremlægge i 14 Dage paa

et passende Sted til Sognebeboernes Indseende, hvorefter

de blive at indsende til Amtsraadets Eftersyn.

21) Sogneforstanderskabet samles i Almindelighed 6 Gange

aarlig, nemlig i hver anden Maaned, og ellers saa ofte

Formanden finder det fornødent, eller Halvdelen af Med¬

lemmerne forlanger det, eller det af Herredsfogden eller

Birkedommeren (§ 2) eller med Hensyn til Fattig= og

Skolevæsenets Anliggender af Præsten skriftlig begieres.

22) Naar Sogneforstanderskabet ikke kan tilveiebringe det

fornødne Locale uden Godtgiørelse og naar Møderne ikke

skulde kunne berammes til saadanne Tider, at Skolestuerne

dertil kunne anvendes, da maa det mod en billig Betaling

leie passende Locale.

Hos Cancelliet er der blevet forespurgt: om den

Districtsprovst, der er beordret til at indtræde i Amts¬

raadet, paa Grund heraf kan være fritaget for at være

Formand i sit Sognedistricts Forstanderskab.Collegiet

har svaret, at en saadan Fritagelse ikke er hiemlet i An¬

ordningen, og at der altsaa, hvis Vedkommende maatte

finde sig i høi Grad besværet ved at overtage Formands¬

bestillingen i Sogneforstanderskabet, herom maa giøres

særligt Andragende.

Canc. Skr. 5

Oct. 1843.
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Formanden for et Sogneforstanderskab har hos Can¬

celliet forespurgt, hvorvidt vedkommende Herredsfoged og

Sognepræst kunde ansees berettigede til, directe at corre¬

spondere imellem sig i Sager, betræffende Sognedistrictets

Skole= og Fattigvæsen, eller om de ikke maatte ansees

pligtige, først at tilstille Formanden samme. Collegiet

har svaret, at Breve i Sogneforstanderskabets Fattig= og

Skolesager, naar disse ere af den Beskaffenhed, at de efter

Fattig= og Skoleanordningerne kræve den samlede Fattig¬

og Skolecommissions altsaa nu Sogneforstanderskabets

Afgiørelse, bør tilstilles Formanden og aabnes af denne.

Men da det efter Anordn. 13 Aug. 1844 § 14 tilfalder

Sognepræsten som saadan, mellem Sogneforstanderskabets

Møder at varetage Alt, hvad Fattig= og Skolevæsenet

vedkommer, saaledes som Regl. 5 Jul. 1803 og Anordn.

29 Jul. 1814 har bestemt, saa vil det, naar de saaledes

ham særlig paaliggende Pligter kræve Correspondence

være ham, der har at tilskrive de Vedkommende, og til

hvem Breve i den Anledning adresseres. Dette vil navn¬

lig idelig kunne være Tilfældet i Anledning af de Pligter,

Regl. 5 Jul. 1803 Cap. IV paalægger Præsten, og lige¬

som der ikke enten i Sagens Natur eller i Anordningerne

sees nogen Grund hvorfor saadan Brevvexling nødvendig

skulde passere Formanden, der end ikke er bemyndiget til

at træffe nogen Foranstaltning, uden at erhverve Sogne¬

forstanderskabets Resol., hvortil Præsten derimod under

visse Betingelser er bemyndiget, vilde det og i saadanne

Sager kunne medføre et ofte skadeligt Ophold, om Brevene

skulle adresseres til Formanden, der mulig boer i nogen

Afstand fra Præsten, og som i de Sager, der, som meldt,

høre under Præstens forelobige Afgiørelse, ikke kunde

giøre andet end remittere Brevet til denne Embedsmand.

Saafremt det maatte hænde, at et Brev maatte være

adresseret til Præsten i en Fattig= eller Skolesag, hvori

Præsten ei er berettiget til at foretage Noget paa egen

Haand, vil det naturligviis paaligge ham at afgive Brevet
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til Formanden, ligesom han og, hvor Sagen kræver hurtig

Afgiørelse, kan i Overeensstemmelse med Anordn. 13 Aug.

1841 § 21 begiere et extraordinairt Mode. Præsten er

derhos pligtig ved næste Møde at underrette Forstander¬

skabet om de af ham i Mellemtiden imellem det og forrige

Møde uddeelte Understøttelser eller andre Foretagender,

som vedkomme Sognecommunen, og saafremt det maatte

findes, at han havde overskredet Grændsen for den ham

tilderlte Myndighed, kan dette naturligviis paatales af

Sogneforstanderskabet.

En Amts=Skoledirection har, i Anledning af at en Canc. Skr. I1
Apr. 1843.

Sognepræst i sin Paategning paa det sædvanlige Ark til

Nytaarsberetningen om Legater, Capitaler m. v., hen¬

hørende til Skolevæsenet, havde yttret, at da Skolevæsens¬

Regnskaberne nu ifølge Anordn. 13 Aug. 1841 ikke

længere skulle revideres af Provsten, maatte formeentlig

Skolevæsenets Legater, Capitaler og Eiendomme ikke staae

under Skoledirectionens Tilsyn og Bestemmelse, hos

Cancelliet udbedet sig en nærmere Bestemmelse af For¬

holdet mellem den nævnte Anordnings §§ 14, 15, 16 og

35 in sine, og navnligen forespurgt, i hvilket Forhold

Skoledirectionen i Fremtiden skal staae til Skolevæsenets

Oeconomi i Communerne, om Skoleregnskaberne, Legater,

Capitaler m. v. fremdeles skulle staae under Directionens

Overtilsyn og Bestemmelse efter de hidtil gieldende Regler,

eller om det er overladt Communerne selv at tage Be¬

stemmelser herom, samt om Skoleregnskaberne kunne an¬

sees for afgiorte ved den Revision, der overgaaer demi

Communerne og ved Amtsraadets senere Decision. Can¬

celliet har svaret, at det ifølge Anordningenss 15 er Sogne¬

forstanderskabet, der skal foranstalte de i Paragraphen om¬

handlede communale Regnskaber reviderede, og Amtsraadet,

der har at decidere de derved giorte Revisionsbemærkninger,

ligesom ifølge § 16 Regnskaberne selv, naar ingen Revisions¬

bemærkning derved er giort, skulle indsendes til Amtsraadets

Eftersyn, og da det af bemeldte Paragraphers specielle
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Indhold fremgaaer, at de blandt Andet have Hensyn til

Regnskaberne for Skolevæsenets almindelige Indtægter og

Adgifter, vil følgelig ingen Revision og Decision af Com¬

munernes almindelige Skolekasses Regnskaber blive at fore¬

tage af Skoledirectionen. Hvad derimod angaaer Regn¬

skaberne for de saakaldte specielle Skolekasser, der ikke

vedkomme hele Sognedistrictet, men kun det enkelte Skole¬

district, bør der med dem, saalænge de specielle Skole¬

kasser bestaae, fremdeles forholdes efter Anordn. 29 Jul.

1814 § 70, og de blive altsaa at decidere af Skole¬

directionen. I de ommeldte Henseender vil det iøvrigt

ikke giøre nogen Forskiel, om Indtægterne tildeels maatte

hidrøre fra Legater, hvilke altsaa, forsaavidt de ere til¬

lagte den specielle Skolekasse, høre under Skoledirectionens

Ressort, under Amtsraadets derimod, naar de ere tillagte

Skolevæsenet i Almindelighed, idet deres rette Anvendelse

og Vedligeholdelse i saa Fald er Communens fælles Inte¬

resse, ligesom og Communalanordningens § 16 udtrykkelig

fastsætter, at Sogneforstanderskabet er ansvarligt for de

Capitaler Activer og andre Eiendomme, der maatte til¬

Hvadhøre Sognedistrictets communale Indretninger.

endelig angaaer Skoledirectionens Forhold til det Oeco¬

nomiske i Communerne, da bliver dette uforandret som

hidtil, ifølge Communalanordningens § 35, alene med de

Indskrænkninger, som Anordningens §§ 15 og 16 medføre;

navnligen vil Amtsraadets Revision af Skoleregnskaberne

være indskrænket til at paasee, at de ere hiemlede ved de

almindelige Anordninger og de af Skoledirectionen i Med¬

hold af samme afgivne Resolutioner.

II. 766.

De ved Regl. 5 Jul. 1803 anordnede Amtsfattig¬

directioner skulle være ophævede fra den Tid af, at Amts¬

raadene i Overeensstemmelse med Anordn. om Land¬

communevæsenet ere traadte i Virksomhed.
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I Anledning af nogle Gaardmænds Besværinger Canc. Skr.
Apr. 1844.

over, at de af vedkommende Sogneforstanderskab vare

blevne ansatte til særskilt Fattigbidrag af nogle paa deres

Gaardes Grund opførte Huse, hvilken Ansætkelse Amts¬

raadet havde givet Medhold, har Cancelliet svaret, at

der ikke kan paalignes Gaardmænd særskilt Fattigbidrag

af de Huse, som de have opført paa deres Gaardes Grund,

men at derimod den Indtægt, de have af saadanne Huse,

bør komme i Betragtning, forsaavidt de ansættes til Bi¬

*)drag efter Formne og Leilighed.

—
II. 779.

Med Hensyn til Amtsfattigkassen tilfalder det Anordn. 13Aug.
1841832 Nr.2.

Amtsraadet at bestemme, hvilke Understottelser der af

samme, i Medfør af Anordningerne, kan gives. Ligeledes

giennemgaaer det Regnskabet over Kassens Indtægter og

Udgifter samt forsyner samme med dets Bemærkninger,

forinden det indsendes til Revision og Decision i Cancelliet.

II. 780.

som forhen har været tillagt dePl. 9Jan.1845.1) Den Afgift,

forrige Herredskasser, men som nu ifølge Regl. for Fattig¬

væsenet paa Landet 5 Jul. 1803 § 47 Litr. a tilkommer

Amtsfattigkasserne, skal med Adlobet af Aaret 1815 op¬

høre, hvorimod Amtsfattigkasserne fra den Tid af skulle

*) I Coll. T. f. 1815 S. 182 tilføies ved denne Skrivelse

følgende Anmærkning: Det er aabenbart, at den paa¬

klagede Forholdsregel foruden at være aldeles uhiemlet i

de foreskrevne Regler for Fattigudgifternes Ligning, vilde

give Communalbestyrelsen en Leilighed til at forhindre

Huses Opførelse og Vedligeholdelse, hvilket vel af de en¬

kelte Communalbestyrelser kunde ansees stemmende med

vedkommende Communers Tarv med Hensyn til eventuel

Fattigforsørgelse, men dog fra en mere almindelig Syns¬

punct ikke bør tilstedes. Iøvrigt følger det af sig selv, at selve

Beboerne af Husene ere Fattigafgift underkastede efter de

almindelige Regler.

9)
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Sept. 1842.
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Apr. 1842.*)
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nyde Vederlag for bemeldte Afgift ved et aarligt Bidrag,

som indbetales af Sogneforstanderskabet for hvert Fattig¬

district, og i Forbindelse med det, som til Fattigvæsenets

øvrige Fornødenheder paalignes Districtets Beboere, ud¬

redes af disse. 2) Ved Fastsættelsen af fornævnte Veder¬

lag bliver det Beløb at lægge til Grund som den om¬

handlede Afgift efter Giennemsnittet af de sidste 5 Aar,

indtil 1 Jan. 1845 at regne, har udgiort, og vil dette

Beløb af vedkommende Amtsraad være at fordele paa de

enkelte Sognedistricter i Forhold til deres Hartkorn,

hvorved Skov= og Mølleskyld som sædvanligt ikkun regnes

halvt imod Ager= og Engs Hartkorn.

II. 787.

Et Sogneforstanderskab havde i Anledning af, at det

ved Decisionen af Sognedistrictets Fattigregnskab for f. A.

var blevet bemærket, at de af Amtsfattigdirectionen ap¬

proberede Schemata nøiagtigt burde følges, indtil Amts¬

raadet maatte bestemme en anden Form og Indretning af

Regnskaberne, hos Cancelliet forespurgt, om det ikke efter

Fr. 13 Aug. 1841 § 15 er overladt Sogne=Forstander¬

skaberne selv at bestemme Formen og Indretningen af

Communeregnskaberne. Cancelliet har svaret at den en¬

gang approberede Form for Fattigregnskabet vil blive at

følge, indtil Forstanderskabet maatte indkomme til Amts¬

raadet med Forslag om en ny Form, og denne af Amts¬

raadet bifaldes.

II. 789.

I Anledning af en Amtmands Forespørgsel, om

hvorvidt Fattigvæsenets Ret til Disposition over et Fat¬

tiglems Eiendele strækker sig, har Cancelliet svaret, at

Man ikke kan Andet end vedblive den ved Canc. Skr.

20 Aug. 1808 og 30 Jan. 1821 antagne Mening om

*) Ivfr. Coll.=Tid. S. 550.
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Fattigvæsenets Ret til, paa den deri omhandlede Maade

at forhindre Almisselemmerne i at sælge og pantsætte

deres Eiendele. Denne Ret synes nemlig ikke blot at

have Hiemmel i den Fattiqvæsenet tilkommende Ret til i

sin Tid at erholde Erstatning af Almisselemmets Efter¬

ladenskaber, hvilken den bør kunne sikkre sig, men ogsaa i

det Værgemaal, hvorunder den, der tager Almisse, maa

antages at sætte sig af Fattigvæsenets Bestyrelse med

Hensyn til det Lidet, han eier, for at samme kan paasee,

om han ikke ved at foroge dette skal paafore Fattigvæse¬

net større Udgifter end nødvendigt. Pl. 14 Dec. 1810

kan héller ikke siges herimod at indeholde noget Modbeviis;

thi forsaavidt dens 22 § indeholder, at Fattigcommis¬

sionen kan sikkre sig mod Forvanskning af betroede Varer

eller Arbeidsredskaber, kan dette gierne forstages ogsaa om

det, som den Fattige selv eier, naar Fattigvæsenet i Kraft

af sin Erstatningsret og sit Værgemaal har forbudt ham

vilkaarlig Disposition over samme og det maatte i al

Fald henfores til den sammesteds omhandlede huuslige

Udyd og Aorden, naar den Fattige forvanskede sine egne

Klædningsstykker og derved satte Fattigvæsenet i den Nød¬

vendighed at skiænke ham andre; og hvad § 25 bestemmer

med Hensyn til den, der af den Fattige ved Kiøb eller

paa andre Maader lader sig overdrage Ting, der ere givne

denne til Laan eller Eie og forsynede med Fattigvæsenets

Mærker, vidner heller ikke om, at Fattigvæsenet ikke paa

anden Maade end ved sligt Mærke kan erhverve en retlig

Indsigelse imod Almisselemmets Dispositioner, kun at dette

Mærke giør Fattigvæsenets Ret saa klar, at Andre end

ikke kunne undskylde sig med Avidenhed og saaledes endog

ved at lade sig saadanne Gienstande overdrage, giøre sig

skyldige til Straf. Ellers maatte man antage, at Fattig¬

lemmet endog havde Ret til at sælge, hvad der er samme

laant, naar det ei er forsynet med Fattigvæsenets Mærke,

hvilket dog strider imod Lovens Grundsætninger. Endnu

mindre kan Canc. Skr. 6 Nov. 1841, der kun angaaer



Canc. Skr.

Jul. 1844.

20

204 Nittende Capitel.

Spørgsmaalet, om Fattigvæsenet allerede i en Persons

levende Live kan, af hvad han maatte erhverve, fordre

Erstatning for den Hielp, han engang har faaet, komme

i Betragtning. Vel maa det indrømmes, som af Amt¬

manden bemærket, at det muligt kan være til Skade for

Fattigvæsenet, at berøve den, der har faaet Understottelse,

al Disposition over hans Gods, men Canc. Skr. 20 Aug.

1808 har ogsaa kun tillagt det en Ret, hvis Benyttelse

maa overlades til Bestyrelsens Skiønsomhed, og ligesom

den kun bør finde Anvendelse paa dem, der i Regl.

5 Jul. 1803 ere henførte til forste Classe af Fattiglem¬

mer, saaledes kan den, nagtet den vel i Almindelighed

bør benyttes, dog efter Omstændighederne for disses Ved¬

kommende enten aldeles frafaldes eller dog modereres,

hvor det kan være til den Fattiges Bedste eller vel endog

maa virke til, at han kan udtræde af Almisselemmernes

Tal og gaae over til at blive Selverhvervende, hvortil

endelig kommer, at denne Fattigvæsenets Ret ogsaa paa

den anden Side kan bidrage til at afholde dem, der kunne

hielpe sig selv fra at soge sammes Hielp.

Art. 16 II. 790.

c
I Anledning af et opstaaet Spørgsmaal, om en

Kiøbstads Fattigvæsen var pligtig at tilbagebetale et Land¬

sogns Fattigvæsen de af samme i sin Tid udredede Om¬

kostninger ved et Fruentimmers Begravelse, yttrede Can¬

celliet, at ligesom Fr. 24 Sept. 1708 Post l. § 21 og

Post II. § 23 viser, at ved Fattiglemmers Begravelse

saavel i Kiøbstæderne som paa Landet skal Graven kastes

uden Udgift for Communen og Liget ligeledes uden Udgift hen¬

bæres til Graven, saaledes vilde det heller ikke stemme

med den Reciprocitet, som bør finde Sted imellem Fattig¬

Communerne, saafremt den Omstændighed, at Kiøbstæderne

have fundet deres Regning ved at ordne Sagen paa en

anden Maade, skulde paabyrde Landcommunerne Forpligtelse

til en Refusion, som de ikke omvendt i lignende Tilfælde
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kunde fordre af Kiøbstæderne. Som en Følge heraf an¬

saaes det omhandlede Landsogn berettiget til at fordre til¬

bagebetalt saavel det Beløb, der var medgaaet til Gravens

Kastning og Ligets Henbæring til Graven, som det, der

var udgivet til Brændeviin til Liigbærerne, og som Kjøb¬

stadens Fattigvæsen havde erkiendt sig pligtig at refundere.

II. 794.

Begge Forsamlinger af Kongerigets Provindsialstæn¬

der have ved at afgive Betænkning over Udkastet til Fr.

24 Jan. 1844 fundet sig foranledigede til at udtale det

Ønskelige i, at de underordnede Fattigbestyrelser i Alminde¬

lighed brevverle indbyrdes med hinanden directe, uden at

henvende sig til Overøvrighederne, med mindre disses Mel¬

lemkomst i enkelte Sager maatte udfordres. Med Hensyn

hertil har Cancelliet ladet samtlige Fattigcommissioner og

Sogneforstanderskaber tilkiendegive, at det i saadanne Sa¬

ger, hvori Fattigdistrictet kommer i Berøring med andre

Communer, ikke er nødvendigt at henvende sig til Amtet,

undtagen hvor der imellem de locale Bestyrelser maatte

være opstaaet Differentser, som behøve Afgiørelse ved høiere

Autoriteters Resolution.

II. 804.

Den administrerende Direction for Kiøbenhavns Fat¬

tigvæsen har til Cancelliets Resolution indstillet, hvorvidt

en paa Island født Person kunde ansees at være for¬

sørgelsesberettiget i Kiøbenhavn, da han vel omtrent i 44

Aar, fra 1824—28, havde opholdt sig i Kbhvn, men

dog den Omstændighed, at Regl. 8 Jan. 1834 § 6 har

foreskrevet 5 Aars Ophold som Betingelse for Erhvervelse

af Forsørgelsesret paa Island, havde foranlediget Tvivl,

om der ikke, ifølge Grundsætningen om Reciprocitet imel¬

lem de forskiellige Dele af Staten maatte udkræves et lige¬

saalangt Tidsrum, for at en Islænder her kunde blive

Canc.=Circ. 9

Mart. 1844.

Canc. Skr. 31

Jan. 1843.
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forsørgelsesberettiget. Cancelliet har tilkiendegivet Direc¬

tionen, at den ommeldte Person efter det Oplyste maatte

ansees forsørgelsesberettiget i Kiøbenhavn.

Tyvende Capitel.

Om Professoribus etc.

III. 108.

Plan for Forelæsninger over den practiske

Theologie i Pastoralseminariet, approberet af Kon¬

gen. Efterat Kongen under 18 Nov. 1840 havde bifaldet, at

de særlige Forelæsninger over Psychologien for Fremtiden

skulde bortfalde, og at der skulde bringes en duelig Geist¬

lig i Forslag, som skulde tiltræde bemeldte Direction

for Pastoralseminariet med det specielle Hverv at holde

Forelæsninger over den practiske Theologie for de

theologiske Candidater, der freqventere Seminariet, og efterat

der d. 10 Febr. var tillagt Stiftsprovst Tryde Kgl. Ordre til

at indtræde i bemeldte Direction, og at overtage de nævnte

Forelæsninger, har Kongen for disse Forelæsninger appro¬

beret følgende Plan, der af Directionen for Pastoralsemi¬

nariet er bleven Kongen forelagt giennem Cancelliet.

A.

I nogle indledende Foredrag skulde handles om: 1. Præ¬

stens Stilling og Forhold — ifølge hans Indvielse til det

geistlige Kald og hans Beskikkelse til at overtage et bestemt

Embede — til a) Kirken i Almindelighed som de Troendes

Samfund i Hierterne ved den Hellig Aand under dets

usynlige Overhoved og b)til Staten, af hvilken han

har modtaget sit Embede og oppebærer Løn. 2. Derfra

*) Jpfr. C. T. S. 473.
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gaaes over til at udvikle Præstens Stilling og Forhold

ifølge de ovenfor nævnte Betingelser, til den ham be¬

troede Menighed, hvorved Hensyn tages til den Forskiel i

dette Forhold, som finder Sted, naar Menigheden er

a) en Menighed paa Landet b) i en sædvanlig Provinds¬

stad og c) i en Hovedstad. 3. Derefter gives en Over¬

sigt over de Forretninger, Præsten i sit Embeds Forhold

til Menigheden har at udfore som a) Homilet, b) Cate¬

chet, c) Liturg, d) Siælesørger, e) Tilsynsmand ved

Skolevæsenet, f) Medlem af Fattigvæsenets Bestyrelse og

8) Adfører af forskiellige verdslige Forretninger, der ere

ham overdragne af Staten. Denne Oversigt skal dog kun

angive Omfanget af disse Forretninger i Almindelighed,

uden at gaae ind paa det specielle.

B.

Efter denne Indledning, der angiver de forskiellige Grene

af den geistlige Embedsmands Virksomhed, hvortil en Vei¬

ledning i disse Foredrag skal gives ham, begynder nu An¬

viisningen at henvende sig til det Enkelte, saaledes at

denne dog fornemmelig kommer til at angaae de under

A 3a, b, e og d betegnede Gienstande, hvorimod de

øvrige kunne blive at behandle som et Anhang til de an¬

dre Forelæsninger, om Tid dertil maatte gives. Først

bliver altsaa Homiletik, eller Anviisning til den Kunst

at prædike, at foredrage. Her maa da 1) Begrebet af

Prædiken som en Udtalelse af den christelige Tro og Er¬

kiendelse til Opbyggelse for Livet i dets forskiellige For¬

hold fremstilles, hvortil den, hvor forskiellig end denne i

Form, Methode, Adførelse kan være, altid bør svare.

2) Det naturlige Talent eller Anlæg betegnes, der aldrig

ganske bor savnes hos den, der vil være offentlig Taler

hvorhos der dog giøres opmærksom paa, at, endskiøndt

den homiletiske Kunst, saalidt som nogen anden, kan ud¬

føres med Held uden at understøttes af naturligt Talent,

saa udkræves dog, fordi Hovedegenskaberne ved en christe¬

lig Prædiken ere Klarhed i Tanken, Inderlighed i Folel¬
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sen, Sandhed og Naturlighed i Foredraget, ingen ud¬

mærkede Talegaver, til at holde en opbyggelig Prædiken

men kun saadanne, som i Almindelighed findes hos dannede

Mænd; men disse Gaver maae uddannes, og da dette kun

alt for ofte forsømmes, bliver det nødvendigt at handle

Noget om Midlerne hertil. 3) De almindelige Regler

for Opfindelsen af Stoffet for Dispositionen og for Ad¬

førelsen bør meddeles. 4) Ligeledes udvikles de alminde¬

lige Regler for de Leilighedstaler, Præsten har at holde,

i Særdeleshed ved Skriftemaal, Brudevielser og Begra¬

velser. 5) Et Bekiendtskab til de fortrinligste homiletiske

Arbeider fra de forskiellige Perioder i den christelige Kirke

maa indledes saaledes, at Opmærksomheden henvendes

saavel paa de eiendommelige Fortrin som Mangler ved

disse Præstationer. Endskiøndt Advalget ikke vil være saa

ganske let, og det vil medtage temmelig megen Tid at

giennemgaae en saadan Række af de fortrinligste Prædi¬

kanter, vil dette dog formeentlig være et meget hensigts¬

mæssigt Middel til unge Homileters Uddannelse, og der

maa derfor giøres Forsog paa at forskaffe dem et Bekiendt¬

skab til de ypperste homiletiske Værker hos de forskiellige

christelige Menigheder. 6) Ligesom allerede tidligere Mænd,

der have foredraget den practiske Theologie, have erkiendt,

at man, ved at optage den videnskabelige Theologies Ind¬

hold, saavel hvad dens dogmatiske som ethiske Deel an¬

gaaer, i de homiletiske Foredrag maatte underkaste dette

en Modification, og hertil have meddeelt Anviisning, saa¬

ledes synes en saadan i vor Tid endnu mere nødvendig,

da en mere speculativ Opfattelse af Troeslærdommene har

giort sig gieldende, der, efter at have udviklet sig i Skolen,

vil træde ind i Livet, men som ogsaa kræver en endnu

storre Kunst og en mere uddannet Tact hos Prædikanterne.

Foredraget over Homiletiken bor folgelig ogsaa indeholde

en Anviisning til at giøre den Erkiendelse af de religiense

Sandheder, som er vundet ad den videnskabelige Vei, populair

og almeenfattelig. Fra Homiletik gaaes over til Catechetik
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eller Anviisning til den Kunst at udvikle de religieuse

Sandheder under Samtalens Form, der saaledes er for¬

skiellig fra Homiletens Enetale. 1) Begrebet af Catechisa¬

tion som en saadan Meddelelse af den religieuse Erkiendelse,

hvorved Læreren, ved at giøre Sporgsmaal og modtage

Svar, forvisser sig om, at de, som modtage Belærelse,

have forstaaet det dem Meddeelte og optaget det i deres

egen Tænkning og Følelse, maa udvikles og holdes fast,

idet der indrømmes fuldkommen Frihed i Anvendelsen af

de forskiellige Methoder i denne meget vanskelige Kunst,

der 2) kræver visse almindelige Anlæg og Naturgaver,

hvilket, ikke mindre end den Kunst at prædike, giør en

omhyggelig Uddannelse nødvendig; og det vises, hvorledes

Leilighed hertil frembyder sig for alle theologiske Candi¬

dater, som ere opmærksomme herpaa; 3) nogle alminde¬

lige Regler kunne gives, men omstændelige Anviisninger

ville udentvivl være lidet frugtbringende, fordi her saa¬

meget beroer paa saavel Lærernes som Børnenes Indi¬

vidualitet. 4) Derimod bør de vordende Geistlige giøres

opmærksomme paa den forskiellige Form, som Catechisa¬

tionen maa modtage naar den holdes a) i Kirken, hvor

en Deel af den allerede confirmerede Ungdom deeltager i

den, og hvor den tilstedeværende Menighed sædvanlig med

megen Interesse følger den, b) for Confirmanderne,

der beredes i særegne Timer og Sammenkomster i Præ¬

stens eget Huus, c) for Børnene i Skolen, naar Præsten

ved forefaldende Leilighed besøger den. Da Præsten ikke

blot som Homilet og Catechet skal indvirke paa Menig¬

hedens Religieusitet, men ogsaa som den, der udfører de kirke¬

lige Handlinger, der ere forbundne med Gudstienesten, bør

en kort Anviisning til, paa en værdig Maade at udføre,

hvad der i Liturgien foreskrives, ogsaa meddeles ham i

nogle Foredrag over Liturgik, eller den Kunst, med An¬

stand og Værdighed at udføre de offentlige kirkelige Hand¬

linger. Da Begrebet af disse som Dele af den offentlige

Gudstieneste lettelig kan gives og vidtløftige Undersøgelser

(14)
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om, hvorledes en Liturgie bør indrettes ikke her kunne

ansees hensigtsmæssige, vil det, som kan siges til Anviis¬

ning om en værdig og passende Udførelse af de kirkelige

Handlinger, bedst kunne gives som Bemærkninger i denne

Henseende ved enhver af disse for sig, nemlig — foruden

hvad der er at iagttage for at en værdig Adførelse af

Bøn, Sang og Messe i Kirken kan finde Sted — ved

Forvaltningen af Sacramenterne, ved Ægteskabernes Ind¬

vielse ved Begravelse.

C.

Endelig maa ogsaa Præstens Forhold til de Enkelte

i Menigheden og ved særegne Leiligheder omhandles.

Saaledes Huusbesog i Almindelighed, Sygebesog i Sær¬

deleshed, Præsternes Forhold ved den private Communion

og hos Døende. Ligeledes den geistlige Mægling mellem

uforligelige Ægtefolk og ved andre Leiligheder, hvor det

findes passende, at han træder til, for at tilveiebringe et

bedre Forhold, samt den meget vigtige Forretning, der

kan blive ham overdraget ved Misdæderes Forberedelse til

deres Henrettelse, og hvor han overhovedet som Siæle¬

sorger staaer i Forhold til Fængslede og Tiltalte. Med

Hensyn til den Forbindelse hvori de ommeldte Foredrag,

forsaavidt Homiletik og Catechetik angaaer, skulle sættes

med de practiske Øvelser som anstilles i disse Discipliner

under en anden geistlig Mands Veiledning, formeente

Directionen, at denne hensigtsmæssigst tilveiebringes derved,

at Docenten i den practiske Theologie confererer med den

Mand, der forestaaer de practiske Øvelser, og bliver med

ham enig om det Begreb og de Grundregler, der opstilles

for den christelige Prædiken og de Grundregler, der opstilles

for den christelige Prædiken og Catechisation i Almindelig¬

hed. Er der nu med Hensyn hertil Overeensstemmelse

mellem begge, saa vilde ingen videre fælles Overveielse

i Henseende til Anvendelsen af de af dem begge for rig¬

tige anerkiendte Grundregler paa de forekommende saa

mangfoldigen varierende, homiletiske og catechetiske Fore¬
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drag af Candidaterne være nødvendig. Da disse ikke mere

ere ganske unge Studerende, ville formeentlig selv for¬

skiellige Synsmaader hos de to Lærere ikke have nogen

skadelig, men langt snarere en gavnlig Indvirkning paa

de yngre Mænd, som ved deres fælles Bestræbelser skulle

forberedes idet disses Eftertanke derved desto mere vil

vækkes og skærpes. Hvor stort et Antal Timer et Cursus

i den practiske Theologie efter denne Plan egentligen vil

medtage, saae Directionen sig ikke istand til, fornd nøie

at bestemme, men den antog dog, at, naar Forelæs¬

ningerne stadigen fortsættes, 2 à 3 Timer ugentlig, med

Andtagelse af den sædvanlige Fritid, vil et saadant Cur¬

sus kunne tilendebringes i 1 Aar, hvilket efter dens For¬

mening ogsaa er den længste Tid, som hertil bør anvendes,

eftersom Candidaterne i Almindelighed ikke i længere Tid

kunne være Medlemmer af Pastoral=Seminariet. Da

iøvrigt Seminariet i Reglen er mindre besogt i Sommer¬

halvaaret, formeente Directionen, at den Foranstaltning

burde træffes, at de vigtigste Grene af disse Foredrag

over den practiske Theologie falde paa Vinterhalvaaret,

om det end til Opnaaelsen af denne Hensigt skulde blive

fornodent at fordele Timeantallet saaledes, at der holdtes

Forelæsninger flere Timer ugentlig om Vinteren end om

Sommeren. Endelig bemærkede Directionen, at skiøndt

ikkun de Candidater, der ere indmeldte som egentlige

Alumner i Seminariet, kunne deeltage i de practiske Øvel¬

ser, da disse maae foretages i en vis bestemt Orden, og

Antallet af Deeltagerne ikke alt for meget maa udvides,

saa skiønnede den dog ikke, at der var noget til Hinder

for, at ogsaa ældre Candidater eller yngre Studerende,

som maatte ønske det, fik Adgang til Forelæsningerne,

uden at deeltage i de practiske Øvelser. Directionen

ansaae det desaarsag for rettest, at Forelæsningerne an¬

meldes i Aniversitetets Lections=Catalog, ligesom dette fin¬

der Sted i Henseende til Forelæsningerne ved det chirur¬

giske Academie og den polytechniske Læreanstalt. Iøvrigt

(14*)
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har Kongen bifaldet: a) at et Cursus af Forelæsninger

i den practiske Theologie efter denne Plan ufravigelig skal

tilendebringes i Løbet af eet Aar, men at den nærmere

Bestemmelse om Timernes Antal og deres Fordeling over¬

lades Seminariets Direction, dog saaledes at de vigtigste

Dele af den practiske Theologie henlægges til Vinterhalv¬

aaret; b) at der ogsaa tilstedes ældre Candidater eller

yngre Studerende som maatte ønske det, Adgang til

Forelæsningerne, uden at de dog deeltage i de practiske

Øvelser, hvorfor Forelæsningerne ved Pastoralseminariet

herefter blive at anmelde i Aniversitetets Lectionscatalog.

III. 117

Kongen har resolveret som følger: 1) Det ved Fr.
0

—— Jun. 1785 oprettede Kgl. chirurgiske Academie skal

ophæves som særskilt Læreanstalt og fra 1 Jan. 1842

indlemmes i Universitetet, saaledes at: a) Academiet og

det nuværende medicinske Facultet forenes til et fælles

lægevidenskabeligt Facultet, i hvilket saavel Academiets

som Facultetets nuværende Lærere ville have at indtræde

som respective Professores ordinarii og extraordinarii,

i den Orden indbyrdes, hvilken deres nuværende Ancienni¬

tet i vedkommende Lærcanstalt som ordinarii eller extra¬

ordinarii medfører; b) det chirurgiske Academies Byg¬

ning med samtlige dertil hørende Inventarier, Instrumen¬

ter, Apparater og Samlinger, samt alle det tilhørende

Midler, Legater og tillagte aarlige Indtægter gaae over

til Universitetet som dettes Eiendom. 2) Antallet af Læ¬

rere i det lægevidenskabelige Facultet bestemmes til idet¬

mindste 10, der have at foredrage følgende Videnskabsfag:

generel og speciel Anatomie, Physiologie og comparativ

Anatomie, speciel Pathologie og Therapie samt medicinsk

Clinik, Chirurgie og chirurgisk Clinik, chirurgiske Opera¬

tioner chirurgisk Anatomie, Fødselsvidenskab med til¬

*) Ivfr. C. T. f. 1842 S. 12 og Kiøbenhavns Universitets

Aarbog ved Selmer f. 1841. S. 1—13.
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hørende Discipliner og obstetricisk Clinik, generel Patho¬

logie og pathologisk Anatomie, Pharmacologie og medi¬

cina forensis, samt forskiellige specielle Discipliner af

Lægevidenskaben. 3) Det forenede medicinsk=chirurgiske Fa¬

cultet tillægges 1 Pladser i Consistorium, saaledes at Ad¬

gangen til at indtræde i dette alene berver paa Ancienni¬

teten i det samlede Facultet, uden Hensyn til, om Ved¬

kommende docerer et af de egentlige medicinske eller et af

de chirurgisk=anatomiske Videnskabsfag.

III. 120.

I Lighed af hvad der ved Resol. 27 Aug. 1839 er Pl. 28 Jan.
1840.

bestemt med Hensyn til Adlændinge, som ved Aniversitetet

i Kiel aflægge de der forordnede Prøver i Medicinen og

Chirurgien, skal, til Betryggelse for Opnaaelsen af Øie¬

medet med denne Resolution, være fastsat, at herefter

ingen Udlænding, som underkaster sig den ved Pl. 30

Jan. 1838 anordnede Lægeexamen, derved kan erholde Ad¬

gang til Lægepraxis med mindre han ved bemeldte Exa¬

men har erholdt bedste Charakteer.

Den lægevidenskabelige Examen ved Kbhvns Universi¬Univ. Dir. Bka
5Mart. 1844

tet gives følgende Modisicationer: 1) den pathologiske(Resol. Mart.*)

Anatomie i Forbindelse med almindelig Pathologie optages

blandt de Discipliner, hvori der ifølge Pl. 30 Jan. 1838

§ 4 ved den mundtlige Deel af bemeldte Examen skal

examineres og en egen Specialcharakteer derfor gives; dog

at saadan Examination første Gang anstilles ved den Exa¬

men, som afholdes i Efteraaret 1844. 2) Tiden for

den mundtlige Examination alene for chirurgiske Opera¬

tioner fastsættes til en Time, men for de øvrige 6 i oven¬

nævnte § bestemte Discipliner, der ere Gienstande for denne

Deel af Examen, saavelsom for pathologisk Anatomie og

almindelig Pathologie, ikkun til 3 Qvarteer for hver, saa

at der ialt til den mundtlige Examination anvendes 61

*) Ivfr. Universitetets Aarbog f. 1811. S. 36—38.
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Time, nemlig paa den ene af de fastsatte to Dage 3 Ti¬

mer, paa den anden 31.

De, som herefter underkaste sig den lægevidenskabelige

Examen, skulle være forpligtede til at lose det foreskrevne

Testimonium publicum ved Ansættelse i hvilketsomhelst

Kgl. Embede, ligesaavel som de, der underkaste sig nogen

af de andre Embedsexamina ved Universitetet, og efter de

samme Regler, som for disse ere gieldende.

III. 121.

1. Istedetfor den hidtil med den lægevidenskabelige

Examen forbundne Prøve i Chemie og Botanik an¬

ordnes en særegen Examen i Chemie, Botanik og Zoo¬

logie, hvilken Examen bliver at afholde tvende Gange

aarlig, i Mai og Sept. Maaneder forste Gang i Mai

Maaned 1844; dog at Prøve i Zoologie ikke skal fordres

førend ved den Examen, der afholdes i Sept. 1846.

2. Ingen maa indstille sig til den lægevidenskabelige Era¬

men, med mindre han i det mindste et Aar forinden har

underkastet sig den saaledes anordnede Examen, og saa¬

fremt Nogen mere end eengang indstiller sig til denne Exa¬

men, maa han ikke førend et Aar efter at han sidste

Gang har underkastet sig samme, stedes til den lægeviden¬

skabelige Examen. Dog skal denne Forskrift om en Mel¬

lemtid af et Aar imellem begge Examina først indtræde

for dem, som underkaste sig den lægevidenskabelige Examen

i 1846, hvorimod det med Hensyn til dem, som tidligere

tage Lægeexamen, er tilstrækkeligt, at de forinden have

underkastet sig den nu anordnede Examen. 3. Ved den

her anordnede Examen examineres alene mundtlig af Ani¬

versitetets Professorer i vedkommende Videnskabsfag, i

Overværelse af 2 Censorer, som, efter Forsläg fra disse

Professorer i Forening med det lægevidenskabelige Facultet,

*) Ivfr. Universitetets Aarbog f. 1813 S. 6—9.

*) Ivfr. Universitetets Aarbog f. 1813 S. 3—6.
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udnævnes af Directionen for Universitetet og de lærde

Skoler, saaledes at den ene vælges blandt bemeldte Fa¬

cultets Medlemmer, den anden udenfor samme. 4. Efter

nærmere Forslag fra det lægevidenskabelige Facultet i For¬

ening med Professorerne i de Videnskabsfag, hvori der

ved bemeldte Examen skal examineres, har Directionen at

bestemme i hvilket Omfang Proven i de forskiellige til

Examen henhørende Fag skal anstilles. 5. Ved denne Exa¬

men anvendes de samme Charakterer som ved den læge¬

videnskabelige Examen, efter de nærmere Regler med Hen¬

syn til Specialcharaktererne, som af Directionen, efter

Overlæg med det lægevidenskabelige Facultet og Profes¬

sorerne i de vedkommende Videnskabsfag, blive bestemte.

6. Af Enhver, som vil indstille sig til denne Examen,

bliver at erlægge et Gebyhr af 3 Rbd., hvoraf ⅖ Dele

tilfalde Examinatorerne og ⅓ Deel Pedellerne til lige

Deling.

III. 127

For Censuren og Charakteerbestemmelsen ved den

philologiske Embedsexamen, ere følgende Regler bestemte:

1) For hvert enkelt af de Videnskabsfag, hvori ved den

philologiske Embedsexamen examineres, skal gives en speciel

Charakteer, hvilken tildeles saavel efter de skriftlige som

efter de mundtlige Besvarelser umiddelbart efter den

mundtlige Examination af Examinator og de Censorer,

som i det Folgende for ethvert Fag blive anordnede. Af

bemeldte Specialcharakterer uddrages en Hovedcharakteer,

efter Regler som nærmere af Directionen for Universite¬

tet og de lærde Skoler blive at bestemme, og saavel

Specialcharakteren som Hovedcharakteren blive at indføre

i Candidatens Testimonium publicum. 2) Specialcha¬

rakteren i de respective Fag bestemmes af følgende Exa¬

minatorer og Censorer nemlig. i Latin og Græsk af

vedkommende Professorer i den latinske og græske Philo¬

*). Ivfr. Universitetets Aarbog f. 1810 S. 4—8.

Univ. Dir.

Bkg. 24 Mart.
1840*).
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logie, hvoraf den ene examinerer og den anden er tilstede

som Censor, og af Metropolitanskolens Rector, i hvis

Forfald en af Metropolitanskolens Overlærere bør møde

som Censor; i Historien af de to Professorer i Hi¬

storien, af hvilke den ene examinerer og den anden er til¬

stede som Censor, tilligemed en anden dertil valgt Censor,

som kan være en af Censorerne i de andre Fag; i He¬

braisk af Professoren i de orientalske Sprog som Exa¬

minator, af den theologiske Examinator og en af de

philologiske Professorer som Censorer; i Theologien af

en theologisk Professor som Examinator, af Biskoppen

over Siællands Stift, eller i hans Forfald et Medlem

af det theologiske Facultet, og endelig af en af Censorerne

i de andre Fag; i Philosophien af den ene philoso¬

phiske Professor som Examinator, af den anden Professor

i Philosophien som Censor, og af en blandt Censorerne

i de andre Fag; i Mathematiken af Professoren i

Mathematik som Examinator, af Professoren i Astrono¬

mie, og en dertil valgt Censor blandt Censorerne i de

andre Fag. 3) Hovedcharakteren skal vel fremdeles, som

hidtil, være en af de tvende: Laudabilis eller Haud

illaudabilis, men saaledes at der til den førstuævnte kan,

naar Examinanden særdeles har udmærket sig, føies Til¬

læget: et qvidem egregie.

III. 152.

Normalreglement for Aniversitetet. Paa

en af Directionen for Aniversitetet og de lærde Skoler

nedlagt Forestilling om et forbedret Normalreglement for

Universitetet og hvad videre dermed staaer i Forbindelse,

har det behaget Kongen at resolvere saaledes: 1. Af

Communitetets nærværende Capitalmasse skal i forestaaende

11 Dec. Termin afgives til Aniversitetet et Beløb af

250,000 Rbd. i rentebærende Activer, hvilket Beløb ind¬

*) Ivfr. Universitetets Aarbog f. 1811 S. 1—26.
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gaaer i Aniversitetets Capitalformue. 2) Istedetfor det

ved Resol. 25 Nov. 1836 bestemte aarlige Tilskud til

Universitetets Fornodenheder af 10,000 Rbd., hvilket her¬

efter bortfalder, skal Communitetet afgive til Aniversitetet,

som Tilskud til dettes Fornodenheder sit aarlige Overskud

indtil et Beløb af 10,000 Rbd., dog kun for de 5 Aar

1845—49, henimod hvilket Tidsrums Adløb Directionen

har at indkomme med nærmere Beretning om Universitetets

Forfatning, for at det derefter kan afgiores, hvorvidt

Universitetet fremdeles maatte behøve Tilskud til sine Ind¬

tægter, og i saa Fald paa hvilken Maade disse Tilskud

ville være at tilveiebringe. 3) Af Aniversitetets opsam¬

lede Capitalmasse, der efter Modtagelsen af ovennævnte

250,000 Rbd. er calculeret til 500,000 Rbd., skal ud¬

tages en Sum af 300,000 Rbd., som danner den aca¬

demiske Fond, og hvis aarlige Rentebeløb 12,000 Rbd.

indgaaer under de aarlige Indtægter til Bestridelse af

Universitetets normerede aarlige Udgifter hvorimod den

hele tilbageblivende Deel af Aniversitetets rentebærende

Capitalformue danner en Reservefond, paa hvis Renter

Intet maa anvises uden speciel erhvervet allerhøieste Re¬

solution; hvorhos det fastsættes, at der indtil videre ikke

maa giøres allerunderdanigst Forestilling, enten i Alminde¬

lighed ved Budgetternes Affattekse eller specielt i Aarets

Løb om Anvendelsen af et storre Beløb af disse Renter i

noget Aar end tilsammen 8,000 Rbd. Det Overskud,

Reservefondens aarlige Renter maatte afgive, saavelsom

ethvert andet Overskud, Universitetets øvrige Indtægter

efter Afholdelsen af dets Adgifter maatte afkaste, tillægges

Reservefonden til dens rentebærende Capitals Fremvæxt.

Dog blive som Undtagelse de specielle Bestemmelser i Kraft,

ifølge hvilke Overskudene af de for enkelte Afdelinger af

Universitetet normerede Summer kunne overføres til næste

Aars Normalsum. 4) De med Decanatet i det philo¬

sophiske Facultet forbundne Indtægter, forsaavidt disse be¬

staae i Immatriculations= og Examens-Gebyhrer, skulle
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for Fremtiden tilfalde Universitetets Kasse, hvorimod der,

saalænge Examen artium og anden Examen ved Uni¬

versitetet vedblive, som Godtgiørelse for Decanatsforret¬

ningerne bliver ved hvert Decanataars Udløb at udbetale

vedkommende Decanus et Beløb af 200 Rbd., hvorhos

de nuværende, til Decanatet berettigede Professorer blive

i Overeensstemmelse med Directionens Forslag at holde

skadesløse for det Tab i Decanatsindtægterne, som denne

Foranstaltning for dem vil medføre. 5) For Aniversitetet

normeres følgende Antal af Lærere i de forskiellige Fa¬

culteter, nemlig:

i det theologiske Facultet5 Prof.

5—i det juridiske

— 8 — og 2 Lect.i det lægevidenskabel.

i det philosophiske Facultet,

i efternævnte Videnskabs¬

fag følgende Professorer:

i Philosophie2.

i Æsthetik 1.* * * * * *

i Historie (herunder ind¬

befattet det Rostgaard¬

ske Professorat i nor¬

disk Historie og Anti¬

qviteter) 3.

i Statsoeconomie .. 1.

i Mathematik.. 1.

i Astronomie 1.

i Physik1

i Chemie 1.

i Mineralogie... 1.

i Botanik 1.

i Zoologie 1.

i de nordiske Sprog . 1.

i latinsk Philologie.. 1.

Lateris 16. 18 Prof. og 2 Lect.
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Transport 16. 18 Prof. 2 Lect.

i græsk Philologie.. 1.

—i østerlandsk 2.

—19 —

samt i de tre nyere Sprog

Tydsk, Fransk og Engelsk.. 3faste Doc.

tilsammen .. 37 Prof. 2 Lect. og 3 faste Doc.

Derhos vil Kongen have Directionen bemyndiget til

at andrage paa Ansættelse af extraordinaire Docenter i

hvilketsomhelst Facultet og Lærefag, naar Omstændighederne

dertil give Anledning. 6) Kongen approberer følgende

Normalreglement for Aniversitetets Udgifter.

Første Post: Gagerne for det normerede Antal af

Universitetslærere:

a. i det theologiske Facultet:

2,600 Rbd.1ste Professor

2,2002den —

1,800 —3die

1,400 —4de

—5te 1,200

9,200 Rbd.

Facultet:b. i det juridiske

2,600 Rbd.1ste Professor

2,200 —2den

1,800 —Idie

— 1,400 —4de

—5te 1,200

9,200 —

c. i det lægevidenskabelige Fac.:

1ste Professor 2,000 Rbd.

—1,8002den

—— 1,6003die

— 1,400 —4de

— 1,200 —5te

1,200 —6te

Lateris 9,200 Rbd. 18,100 Rbd.
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Transport 9,200 Rbd. 18,400 Rbd.

7de Professor 1,000 —

— 1,000 —8de

1ste Lector. 800 —

600 —2den —

12,600 —

d. i det philosophiske Facultet:

2 Prof. hver

2,600 Rbd. er 5,200 Rbd.

2 Prof. hver

2,400 Rbd. er 4,800 —

2 Prof. hver

2,200 Rbd. er 4,400 —

2 Prof. hver

2,000 Rbd. er 4,000 —

2 Prof. hver

1,800 Rbd. er 3,600 —

3 Prof. hver

1,600 Rbd. er 4,800 —

3 Prof. hver

1,400 Rbd. er 4,200 —

3 Prof. hver

1,200 Rbd. er 3,600 —

i3 Docenter

levende Sprog

tilsammen ind¬

til . 2,400 —

37,000 —

i Alt 68,000 Röd.

Anden Post: 6 Huusleieportioner A400 Rbd. 2,100 —

Tredie Post: Særegne Lønninger, nemlig.

Reserendarius Consistorii .. 200 Rbd.

Secretairen ved den Arnæ=Mag¬

næanske Commission.. 300 —

Lateris 500 Rbd. 70,400 Rbd.
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Rbd.

500 Rbd. 70,400.Transport

Rector Magnisicus, Stipendium

rectoris scholæ &amp; famulus

108 —bibliothecæ

Pedellerne 330 —
938.

Dertil af

Universi¬Legat¬Normal¬Fierde Post: For de
renter tetetssum.

med Universitetet for¬ m. m. Tilskud.

Rbd.Rbd.Rbd.bundne videnskabelige

Samlinger:

4,100.a. Bibliotheket

deraf Legatrenter

1,152.

Andeel af Im¬

matriculations¬

gebyhr, calcu¬
106.leret til..

1,258. 3,142.

7,200.b. den botaniske Have

dertil haves Legater

300.

fra Postkassen

for Portofrihed 50.
350 6850

2,100.c. det zoolog. Musæum
1,148.dertil af Legatrenter

932
1,300.d. det mineralog. Mus.

711. 589.dertilaf MoltkesLeg.
1,730e. det physiske Cabinet

dertil haves Legat¬

renter 272.

Fra polyt. Lære¬

anstalt:

til Samlingen

300.

til en Med¬

hielper . 150.

til en Op¬

varter 180.

—630.

902. 828.* *

4,36916,730Lateris 12,361.

—71,338.
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Dertil a
Universi¬

Normal¬
Legat¬

tetetssum. renter

Tilskud.m. m.

Rbd. Rbd.Rbd. Rbd. Sk.

16,730.Transport 4,369. 12,361 71,338.
1,975.f. de to chem. Laborat.

Fra pol. Læreanstalt

700.(1075 +200 Rbd.) 1,275.* * *

g. det astronom. Obser¬
1,300.vatorium

54.
* * * 1,246.dertil af Legater

h. Musæet for Phy¬

siologie og sammen¬
1,100.lignende Anatomie

400. 700.
* * *dertil af Legatrenter

det normal=anato¬i.

1,400.miske Musæum.. 1,400.* * *

k. det patholog.=ana¬
500. 500.tomiske Musæum * * *

I. den chirurgiske In¬
300) 300.strumentsamling..

den pharmacologi¬M.

50. 50.* * *ske Samling ..

n. til samtlige Sam¬
200. 200.* * *lingers Offentlighed

23,555. 6,098. 17,457.

117,457

(8,795.

Femte Post: Særlige Adgifter til det læge¬

videnskabelige Studium 630.18.

Siette Post: Consistorium til Tryknings¬

omkostninger, Udgifter ved Correspondence m. v.1,600.

Syvende Post: Til Understøttelser, som

Kongen bemyndiger Directionen til at bevilge

Aniversitetets Betiente, der ikke have Ad¬

gang til Pension af den almindelige Pensions¬

kasse 1,200.

Ottende Post: Til Adgifter, som ved spe¬

cielle Kgl. Resolutioner maatte blive bevilgede

Lateris 92,225. 48.
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Transport 92,225. 48.

til extraordinaire Docenter særegne Fore¬

læsninger og videnskabelige Formaals Fremme

i Almindelighed, af den ovennævnte Reserve¬

fonds disponible Renter indtil et Beløb af 8,000.

Niende Post: Gager til:

Universitetets Qvæstor. 1,000 Rbd.= Sk.

266 — 61—Inspectores qvæsturie

forsaavidt begges Gager

blive at udrede af Uni¬

versitetets Kasse.

Revisor 400 — * —

1,666.61.

Tiende Post: Til Contoirudgifter .. .. 3,300.

Ellevte Post: Bygningsudgifter ... .. 4,100.

Tolvte Post: Jordebogsudgifter .. . . 12,100.

Trettende Post: Tilfældige Udgifter .. 507.80.

Fiortende Post: Extraordinaire Udgifter 2,000.

124,500.

7. Dette Normalreglement træder i Kraft, fra 1 Jan.

1845 at regne, saaledes: at de Aniversitetslærere, der

for nærværende Tid ere ansatte som Professorer i de

normerede Videnskabsfag, fra ovennævnte Tid tiltræde de

normalmæssige Gager efter deres indbyrdes Anciennitet i

vedkommende Facultet, og at Directionen er bemyndiget

til, saavidt angaaer de de videnskabrlige Instituter tilstaaede

Tilskud, at bestemme de nærmere Regler for disse Tilskuds

Anvendelse.

III. 153.

Administrationen af samtlige Kiøbenhavns Communi= Resol. 15 Dec.
1843

tet tilhørende Midler og Eiendomme skal, i Lighed med

*) Ivfr. Univ. Aarbog f. 1813 S. 12—24.
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hvad tidligere er skeet med Universitetsmidlernes Admini¬

stration, fra 1 Jan. 1844 at regne, henlægges under Qvæ¬

sturen. Den hidtilværende Indretning med Inspectores

græsturæ gives en saadan Forandring, at Juspectores

have at udøve et stadigt Tilsyn med Qvæstursagernes

Behandling, i hvilken Henseende de foreslaaede nærmere

Regler for Forretningernes Gang blive midlertidigen at

følge, indtil et definitivt Reglement i denne Henseende,

hvortil Aniversitets-Directionen skal indkomme med Fore¬

stilling efter en passende Tidsforløb, kan vorde fast¬

sat. Inspectores qvæsturæ tilstaaes som Godtgiørelse

for disse Forretninger en aarlig Løn af 200 Rbd. hver,

at udrede med to Trediedele af Aniversitetets og een Tredie¬

deel af Communitetets Kasse. Med Hensyn til Commu¬

nitetsmidlerne, der iøvrigt blive at bestyre efter de samme

Regler som Aniversitetsmidlerne, erholdt Consistorium det

samme Kongelige Tilsagn, som med Hensyn til Universitets¬

midlerne indeholdes i Resol. 22 Dec. 1837, at der ingen¬

sinde uden at Consistorii Betænkning er bleven indhentet,

skal foretages nogen Forandring med Substantsen af

Communitetets Formue. Det hidtil med Communitetets

forbundne Liigbæringsvæsen henlægges under Qvæsturen

hvorimod den det theologiske Facultet hidtil tilkommende

Ret til at beskikke Liigbærerne gaaer over til Consistorium.

Bestyrelsen af Stipendievæsenet og Regentsen forbliver hos

Professorerne og foreløbigen hos det theologiske Facultet

indtil der kan fastsættes en definitiv Bestemmelse for

hvorledes der i denne Henseende skal være at forholde,

hvorom Universitets=Directionen skal indkomme med nærmere

Forestilling.

III. 180

Kongen har bestemt, at der ved Meddelelse af Apo¬

theker=Privilegier, i hvilke det, i Medfor af Resol. 23 Dec.

1842*) udtrykkelig udtales, at Rettigheden til Apothekets

*) See Coll. Tid. for 1813 S. 3 ff.
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Drift kun gielder for Besidderens Person, til den poly¬

techniske Læreanstalt skal erlægges en Recognition, hvis

Størrelse i ethvert enkelt Tilfælde vil blive allernaadigst

fastsat, samt at der, ligeledes hver Gang et ældre

Apothekerprivilegium, der ikke udtrykkelig lyder paa Ar¬

vinger, men paa den anden Side ikke heller, i Henhold

til bemeldte Resolution, kan ansees som blot personligt,

overdrages til en ny Eier, bliver at erlægge en Recogni¬

tion fra 200—500 Rbd. efter nærmere allerhøieste Be¬

stemmelse, af hvilken sidstnævnte Recognition 2 skulle til¬

falde forommeldte Læreanstalt, men ½ indtil videre for¬

undes den pharmaceutiske Understøttelseskasse.

To og kyvende Capitel.

Om Kirkernes Tilsyn, Indkomster etc.

III. 222.

1) Kirkerne i Loe Herred betragtes for Fremtiden

som offentlige, særskilt for sig bestaaende Stiftelser der

vedligeholdes ved Indtægten af deres Tiende, Leien af

deres Kirkejorder og Renten af deres Capitaler. Besty¬

relsen henlægges under Stiftamtmanden og Biskoppen over

Ribe Stift, som have at drage Omsorg for Kirkernes

anordningsmæssige Vedligeholdelse, og, naar Kirkens For¬

mue tillader det, da ogsaa for deres Forskiønnelse, samt

forøvrigt at paasee Anvendelsen af Kirkernes Indtægter

og Adgifter paa bedste Maade, i Overeensstemmelse med

de almindelige Anordningers Bestemmelse for Tilsyn med

og Bestyrelse af offentlige Stiftelser. 2) Til Kirkeværger

ansættes for hver Kirke tvende af de tiendeydende Sogne¬

mænd, som dertil vælges ved Stemmegivning af samtlige

*) Ivfr. C. T. S. 203—206 og 209 ff.

(15)

Rescr. 10 Febr.

1841.2)
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Tiendeydere, og ved Beregning af Stemmefleerheden lægges

samme Forhold til Grund som Enhver yder Tiende til

Kirken. Disse paa saadan Maade ved Stemmefleerhed

valgte Kirkeværger udgiøre, i Forening med Skedets Sogne¬

præst, den locale, Stiftsøvrigheden underordsede, Kirke¬

bestyrelse, som i Adførelsen af sin Function har at vare¬

tage, hvad Canc. Circ. 6 Jul. 1816 foreskriver som alminde¬

lige Regler for Forstandere og Inspecteurerne ved de offentlige

Stiftelser, dog med de Modificationer, som Forholdets særegne

Natur maatte kræve. 3) Den af Kirkeværgerne, som er bleven

valgt med fleste Stemmer, fører Kirkens Regnskab og ind¬

fordrer i rette Tid Kirkens Indtægter samt udbetaler dens

Udgifter, efter Anviisning fra Kirkebestyrelsen, naar Udgiften

enten er reglementeret engang for alle, eller den ikke overstiger

10 Röd. Sølv; men i modsat Fald er Stiftsøvrighedens

Approbation fornøden. Kirkeregnskabet bør, i det seneste

forinden hvert Aars Marts Maaneds Adgang indsendes

til Stiftsøvrigheden, efterat dette Regnskab forinden har

udi 14 Dage, efter foregaaende Publication, ligget til

offentlig Eftersyn paa et passende Sted i Sognet, og

efterat det er forsynet med Paategning af Sognepræsten

og den anden Kirkeværge. Stiftsøvrigheden foranstalter

derefter Revisionen ved en offentlig ansat Revisor som

efter Regnskabets Vidtløftighed og Kirkens Forfatning ved

Decisionen af Regnskabet tillægges 2 til 4 Rbd. Sølv

for hvert Regnskab. Og for at en betryggende Control med

Efterlevelsen heraf kan føres, bliver en Generalertract

under hvert Aars 1 Jul. at indsende fra Skifteretten til

Cancelliet med Oplysning om, naar Regnskaberne ere ind¬

komne, naar fra Revisor retournerede, og naar af Stifts¬

øvrigheden endelig deciderede. Hvorhos Kirkernes nu¬

værende eller tilkommende Capitaler blive til Control med

Udlaanene at inddrage under Stiftets, til Cancelliet af¬

læggende Hovedregnskab for de offentlige Stiftelsers Capi¬

taler. 4) Den Regnskabførende Kirkeværge, som tillige

er den, der har at udføre de daglige Forretninger, som
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kunne forefalde ved Kirken, nyder for sin Aleilighed og

Tidsanvendelse 8 Rbd. aarlig. Naar Reparationer fore¬

falde paa Kirken, som udfordre dagligt Tilsyn med Ar¬

beiderne, paaligger det Kirkeværgerne tourviis at føre dette,

og for deres hermed havte Aleilighed nyde de, efter For¬

slag fra Stedets Sognepræst og de tvende Tiendeydere,

en efter deres Nidkiærhed og Kirkens Tilstand. lempet

Godtgjørelse, som Stiftsøvrigheden fastsætter. Af Kirke¬

værgernes Pligt at vaage over Kirkens Gavn og Bedste

følger, at de ikke selv paatage sig eller ved andre tage

Deel i, hvad der for Betaling leveres til eller arbeides

for Kirken, ligesom de ei heller maae for Betaling eller

Vederlag give Arbeiderne for Kirken Kost eller Logis eller

i Almindelighed indlade sig i noget Forhold, som kunde

give Anledning til Mistanke om Tilsidesættelse af deres

Omsorg for Kirkens Vel. Ingen, som til Kirkeværge er

valgt, kan undslaae sig for at modtage Bestillingen og

at vedblive denne udi 3 Aar, efter hvis Forløb nyt Valg

foretages efter Stiftsøvrighedens nærmere Foranstaltning,

men skulde de fratraadte Kirkeværger vælges igien, da

beroer det paa dem, om de ville modtage Valget eller

ikke; i sidste Tilfælde finder Omvalg Sted. Ligesom der

hidtil ved hver Kirke er bleven ført og for Kirkens Reg¬

ning anskaffet en Reguskabsprotocol, saaledes skal fremdeles

forholdes paa lige Maade, saaledes at Regnskabet og

Decisionen over samme deri af Kirkeværgerne aarlig ind¬

føres. Forsømmelse og Aorden i Henseende til Regn¬

skaberne behandles efter Fr. 23 Febr. 1748. 5) Det ved

Kirkerne forefaldende Arbeide af nogen Betydenhed bør

vel i Almindelighed udføres ved Licitation, dog skal Stifts¬

øvrigheden efter Forslag fra Kirkebestyrelsen være bemyn¬

diget at lade det Arbeide, som ei opløber over 10 Rbd.

Sølv, udføre efter Accord underhaanden, grundet paa

forudforfattet Overslag, naar saadant findes at blive meest

overeensstemmende med Kirkens Tarv. 6) a. Ligesom

Oppebørsel af Korn= og Qvægtiende til Kirken ikke vides

(15*)
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nogensinde at have fundet Sted ved Tælling, hvorimod

Besidderne af de tiendepligtige Jorder, uden Hensyn til,

om disse vare beliggende i Kongeriget eller Hertugdømmet,

have aarlig erlagt et fast, ved Fæstebreve bestemt, men

uforandret Vederlag for Tienden, saaledes skal fremdeles

forholdes paa samme Maade; altsaa Tiendevederlaget som

et uforanderligt Firum udredes af Yderne efter hvert

Aars Capitelstaxt for Ribe Amt, og indfordres af Kirken

efter den samme Maalestok, som fra Alders Tid bestaaer

i ethvert af de respective Sogne, og saasnart Capitels¬

taxten er bleven sat. b. Naar der forefalde saadanne

Reparationer paa Kirkerne, at disse ikke kunne afholdes

med Kirkens løbende Indtægter, og Tilskud altsaa bliver

nødvendig fra Kirkeydernes Side, skulle samtlige Tiende¬

ydere uden Hensyn til, om deres paaboende Steder høre

under Kongeriget eller Hertugdømmet, for at lette sig

selv de medgaaende Omkostninger, udføre Kiørsel= og

Haandlangerarbeide efter en af Kirkebestyrelsen forfattet

Ligning, som bør være grundet paa, at Enhver præsterer

Ægt og Arbeide i samme Forhold, som han er pligtig

at svare Tiendevederlag til Kirken, og da det findes

billigt, at arbeidsføre jordløse Huusmænd og Indsiddere

under saadanne Omstændigheder ogsaa bidrage Noget til

Gavn for den fælles Kirke, underkaste disse sig ligeledes

uden Hensyn paa Jurisdiction at udføre 1 eller 2 Dages

Haandlangerarbeide. c. De nuværende Fæstebreve for¬

blive i Kraft, men ligesom Fæsterne ved Doden afgaae,

udstedes igien nye Fæstebreve af Biskopperne, hvorimod

det i disse Fæstebreve engang bestemte Tiendevederlag

uforandret i Fremtiden svares uden et sligt specielt Docu¬

ments Udstedelse. Som Følge heraf vedbliver altsaa den,

Yderne i nogle af de senere Fæstebreve paalagte, For¬

pligtelse at svare Skatter og Afgifter af Kirketienden,

saalænge indtil disse Fæstebreve ere exspirerede; dog finder

Undtagelse i denne Henseende Sted for Yderne i Døstrup

og Wisby Sogne, hvilke strax fritages for at svare de
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kongelige Skatter af Tienderne. Derimod er det eni

Sagens Natur begrundet Nødvendighed, at, dersom Kirkens

ordinaire reglementerede Udgifter og dens tilbørlige Ved¬

ligeholdelse ei kunne bestrides af den aarlige Indtægt,

Tiendeyderne da maae giøre Tilskud, hvilke Tilskud for

Wisby, Døstrup og Medolden Sogne paalignes i samme

Forhold, som Enhver er pligtig at svare Andeel i Tiende¬

vederlaget, altsaa ved en Forhøielse af dette Vederlag;

i Randrup Sogn vil Fordelingen af disse Tilskud derimod

vedblive, som hidtil at skee efter Gaardsparter. 7) Naar

de nuværende Sognepræster for Wisby, Døstrup og Ran¬

drup Menigheder afgaae fra Embederne aflevere Kirkerne

til deres Eftermænd de Fag Huus af Præstegaardens

Bygning, som Kirken i den Tid vedligeholder, opførte af

Grundmuur og forsynede i alle Henseender paa bedste

Maade, saaledes at de ved tvende dertil fra Retten ud¬

nævnte sagkyndige udenfor det paagieldende Sogn boende

Haandværkeres edelige Skiøn erklæres for fuldkommen for¬

svarlige og i bedste Bygningstilstand. Hvorefter Kirkens

Ansvar for og Tilskud til disse Fag Huses Vedligeholdelse

for bestandig ophøre. 8) a. Den aarlige Indkomst, som

Ribe Bispestol efter usvækkede Documenter tilkommer for

at fore Kirkernes Regnskaber forbliver samme reserveret

med i Alt 14 Rbd. 58 Sk. Sølv, som aarlig udbetales,

men som paa Grund af Kirkernes forskiellige Leilighed til

at svare denne Adgift, fordeles saaledes:

at Døstrup Kirke deraf svarer 6 Rbd. Sk.

4 — * ——at Wisby

at Medolden — — 2 — 58 —

— —2 — ¬at Randrup

b. da der efterhaanden, som de nu gieldende Fæstebreve

exspirere, ingen nye Fæstebreve for Kirketienderne ville

være at udstede, bortfalder som en Følge heraf Er¬

læggelsen af Indfæstningssummer af Tienderne til Bi¬

skoppen; derimod bør der som Vederlag herfor for alle

4. Sognes Kirketiender af Yderne fra dette Aars Be¬
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gyndelse erlægges en aarlig Afgift til Bispestolen af 8

Species, som fordeles paa samtlige 4 Tiender efter

Tiendevederlagets Størrelse. Forøvrigt følger det af den

forandrede Bestyrelsesmaade, at det Møde, som hvert an¬
—

det Aar har fundet Sted for at revidere Kilteregnskaberne

og de dermed forbundne Omkostninger, ophører for Frem¬

tiden som ufornodent. Skulde nogen af Kirkernes Jorder

blive fæsteledige i nuværende Biskops Embedstid, maa han

nyde samme Indfæstningssum af de nye Fæstere, som det

sidste Fæstebrev viser, at hans Formand har oppebaaret;

men efter hans Afgang fra Embedet tilkommer det Stifts¬

øvrigheden at udstede de forefaldende Fæstebreve af dette

Slags, samt til Fordeel for Kirken at udsætte Indfæst¬

ningssummen paa Rente.

III. 242. jvfr. I. 485.

Med Hensyn til et Andragende fra en Provst har

Cancelliet tilskrevet samtlige Biskopper: 1) Da Cancelliet

har bragt i Erfaring, at den i Rescr. 19 Nov. 1802

og 21 Mai 1817 respective § 4 og § 2 givne Forskrift,

om at det bør paasees, at Muur= og Tommerværket er i saa¬

dan Stand, at Nodvendigheden ei kræver Forbedring

i det første Aar, efterat Synet er taget, stundom an¬

vendes paa en Maade, der er til Skade for Kirkernes og

Præstegaardenes forsvarlige Vedligeholdelse, saa skulde

Man ikke undlade at bemærke at det ligger i Sagens

Natur, at Ordet Nødvendighed her maa forstaaes efter

den Hensigt hvori de nævnte Gienstande ere tilstede som

Dele af Bygningen, og den Indflydelse, som deres succes¬

sive Forringelse kunde have paa Bygningens Varighed og

Soliditet i det Hele, og at som Følge deraf Synet ei

blot bør udsætte saadanne Mangler ved Muur= og Tøm¬

merværk uden hvis Istandsættelse Bygningen vilde trues

med Fald, men ogsaa den Brostfæld, der, om den end

kunde henstaae i længere Tid end et Aax uden saadan

Følge dog efter Synsmændenes Skiøn vilde skade Byg¬
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ningens Soliditet og siden medføre større og bekosteligere

Reparationer, hvis den ikke i Tide blev afhiulpen. I slige

Tilfælde er det fornuftigviis nødvendigt, at der træffes

Foranstaltninger til at forebygge Bygningens Forringelse,

og i anden Betydning kan Ordet paa det ommeldte Sted

ikke være brugt. Reser. 21 Mai 1817 tilkiendegiver

ogsaa udtrykkelig i Slutningen af dets 2den §, at, fornden

de specielt nævnte Mangler, alle de øvrige skulle anmærkes,

hvis Istandsættelse ansees nødvendig, for at en Præste¬

gaard med Hauge og Tilbehør kan antages at være for¬

svarligt vedligeholdt. 2) Naar nogen Repäration, stor

eller liden, foretages ved en Kirke, bor det overholdes, at,

saasnart denne er tilendebragt, alt derved forvoldet Smuds

og Ureenlighed saavel i Kirkens indre som ydre Dele uop¬

holdelig af Kirkeeieren besørges bortskaffet, hvorved dog

Menighedens Medlemmer forsaavidt de ere pligtige at

være behielpelige ved Reparationen selv, ogsaa maae gaae

ham tilhaande. Iøvrigt vil, naar Kirken saaledes efter

fuldendt Reparation er sat i reenlig og sommelig Stand,

vedkommende Skolelærer i Overeensstemmelse med Anordn.

om Skolevæsenet paa Landet 29 Jul. 1814 Bil. A §s

31 og 34, have at besørge den indvendige Reenholdelse,

hvorunder dog ei kan indbefattes Kirkevinduernes Polering

og Vadsk, hvilket Kirkeeieren derimod for egen Regning

bør foranstalte saavel indvendig som udvendig, saa ofte

som det giores fornødent, men idetmindste een Gang aar¬

ligt, forinden Kirkesynets Afholdelse. 3) Da det maa an¬

sees som Pligt for Kirkeeieren at sørge for at Kirkerne

saaledes udluftes at Opholdet ii dem ei bliver besværligt

eller skadeligt for Menigheden, have Provsterne at tilholde

Kirkceieren, at forge for Kirkernes Udluftning ved de Mid¬

ler, som efter Localiteterne paa ethvert Sted maatte an¬

sees hensigtsmæssige. Ved samme Circulairskrivelse har

Cancelliet derhos tilkiendegivet at Seqvestrationsforret¬

ninger til Istandsættelse af uafhiulpne Mangler ved Præste¬

gaarde fremdeles bor iværksættes af Provsten og ikke af
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Jul. 1844.
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Retsbetienten, men at det derimod, forsaavidt det maatte

blive nødvendigt at lade Manglerne afhielpe ved Licitation,

maa være Retsbetientens Sag at afholde Licitations¬

forretningen.

III. 254 og 255.

Til. Cancelliet er indkommet Forespørgsel, om Udgif¬

terne ved en Kirke, som eies af Sognemændene, saavel¬

som Renterne af et til Adredelse af Kiøbesummen optaget

Laan for Kirken, skulle lignes paa Kirkeeierne efter det

gamle Hartkorn eller, efterat det nye Matriculs=Hartkorn

nu er traadt i Kraft, som Regel for Fordelingen af alle

offentlige og Communeafgifter forsaavidt disse hidtil

have været paalignede efter Hartkornet, efter dette nye

Hartkorn. Af det i saa Henseende indgivne Andragende

fremgik, at Kirken i Aaret 1841 er kiøbt af Sognets

Beboere for en Capital, hvoraf idetmindste en Deel endnu

forrentes, og at det ved Overdragelsen ikke udtrykkelig er

blevet fastsat, i hvilket Forhold Kiøbesummens og Kirkens

Udgifter skulle udredes af Sognets Beboere, hvorimod det

stiltiende blev vedtaget, at det da gieldende Hartkorn skulde

lægges til Grund for Ligningen, idet at Kiøbesummen i

dette Forhold blev udredet, ligesom ogsaa alle Kirkens Ad¬

gifter saavelsom Renter af det paa Kirken af Sognets

Beboere optagne Laan derefter hidindtil ere reparterede.

Cancelliet har svaret, at da saadant Kiøb og Besiddelse

af Kirken med dens Fordele og Byrder er en aldeles pri¬

vat og conventionel Sag mellem Sameierne, og den ny

Matricul ifølge Fr. 24 Jun. 1840 § 16 ingen Ind¬

flydelse skal have paa contractmæssige Forhold, saa skiøn¬

nede Collegiet ikke, at den nye Matricul vil kunne bevirke

nogen Forandring i det bestaaende private Contractsfor¬

hold mellem Interessenterne, hvad enten dette har været

udtrykkelig angivet, eller stiltiende har været uden Mod¬

sigelse lagt til Grund for deres hidtidige Eiendomsforhold,

hvorimod det vilde være ligesaa ubilligt som nhiemlet at
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formindske eller forøge den Part, enhver Interessent har

kiøbt og betalt, samt besiddet og tilsvaret af Kirken og

dens Tilliggende, blot fordi de offentlige Afgifter af den

samlede Eiendom nu skulle bestemmes efter en anden

Maalestok end forhen. Derimod formenes det at ville

være hensigtsmæssigt til Efterretning i Fremtiden nu strax

at udregne og opstille Interessentskabs=Forholdet for En¬

hver især, i blotte Tal eller Dele, istedetfor i Tønder og

Skiepper med videre, efter det forrige Hartkorn, for at

det ikke i Tiden skal give Anledning til Forvirring. Fr.

13 Nov. 1829 § 4 har ikkun aldeles in subsidium lagt

Hartkorn til Grund for Interessentskabets Forhold af det

her omhandlede Slags, men heraf maatte dog i alt Fald

følge, at man skulde rette sig efter Forholdet af det

Hartkorn, som fandt Sted ved Kirkens Erhvervelse, og

ligesaalidet som det eengang erkiendte Interessentskabs=For¬

hold kan forrykkes derved, at Skatter og Afgifter af Eien¬

dommen nu fordres efter en anden Maalestok, end den,

hvorefter Interessentskabsparterne ere afdeelte, ligesaavel

kunne disse Skatter og Afgifter, beregnede efter denne nye

Maalestok, udredes for den samlede Eiendom tilligemed

dens øvrige Adgifter under Eet, og reparteres imellem

Sameierne efter dens oprindelige Andele i Fællesskabet,

hvilket tillige maa gielde om Renter af Kiøbesummen, for¬

saavidt den ligeledes endnu maatte skyldes i samme For¬

hold, uden nemlig af en eller anden Interessent at være

for hans særskilte Part formindsket eller udbetalt. Skulde

Vedkommende imidlertid ikke herom i Mindelighed kunne

forenes, vil Spørgsmaalet henhøre under Domstolenes

Afgiorelse.

III. 285.

Kongen har tilladt adjungeret Hof= og Admiralitets=Resol. 21 Dec.
1842.2

Bedemand Schou at opføre det paatænkte Liighuus i

*) Ipfr. C. T. f. 1813 S. 91—96.
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den omhandlede ved Holmens Kirke her i Staden belig¬

gende Bygning, dog saaledes: 1. at han, i Henseende

til Liighusets Indretning og Planens Udførelse, skal være

underkastet nærmere Bestemmelse af Sundhedspolitiet;

2. at det i Henseende til de Liig, som modtages i det

paatænkte Liighuus uden Dødsattest fra en antoriseret

Læge, maa foreskrives Entrepreneuren for bemeldte Anstalt

som Pligt at føre et nøiggtigt og stadigt Tilsyn med Li¬

get, indtil saa sikkre Dødstegn vise sig, at Dødsattest kan

erhverves; samt 3. at der for Afbenyttelsen af Liighuset

ikke bliver af dem som betiene sig deraf, Noget at er¬

lægge til Holmens Kirke, men at Vedkommende om Bru¬

gen af Huset maa forene sig med Entrepreneuren, og

denne affinde sig med Kirken.

III. 309.

1) Ligesom det, naar en Kirkegaard, formedelst Me¬*

nighedens tiltagende Folkemængde eller af andre Aarsager,

ikke er tilstrækkelig til at afgive de fornødne sommelige

Begravelsessteder, paaligger Kirken eller dens Eier at af¬

hielpe denne Mangel, hvilket paa Landet i Almindelighed

bør skee ved den gamle Kirkegaards Advidelse, saaledes

skal og den dertil fornødne Jord, hvis den ikke paa anden

Maade kan erhverves, udlægges til dette Brug imod fuld¬

stændigt Vederlag af Kirken eller dens Eier. 2) De

Spørgsmaal, der kunne opstaae om Nodvendigheden af

saadan Jords Afstaaelse til Kirkegaarden, eller om den

Maade, hvorpaa samme bor iværksættes, blive at afgiøre

ved Cancelliets Resolution. Hvis Parterne ei kunne komme

overeens om Vederlagets Størrelse, hvilken Overeenskomst

iøvrigt ikke uden Cancelliets Samtykke kan være gyldig,

dersom Jorden tilhorer en Stiftelse, et Embede, et Fidei¬

commis eller en Commune, bliver Vederlaget at bestemme

ved kyndige og uvillige Mænd, som pag sædvanlig Maade

*r)
) Ivfr. C. T. S. 122.
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dertil af Retten udnævnes, og som, hvis det fra nogen

af Parternes Side begieres, have for Retten edelig at af¬

hiemle deres Forretning. 3) For Mændenes Udmeldelse

og Edens Modtagelse erlægges intet Gebyhr til Retten,

saa lidet som for den Sag, der i den Anledning maatte

incamineres, eller hvad der iøvrigt under samme foregaaer

i Retten. Ogsaa gives det, der i saa Henseende passerer,

beskrevet uden Gebyhr og paa ustemplet Papir, ligesom

heller intet stemplet Papir bliver at bruge til den Stæv¬

ning, der i foranforte Henseende maatte være udtagen

eller til selve Taxationsforretningen. Derimod nyde de

udmeldte Mænd den for saadanne Forretninger i Anord¬

ningerne fastsatte sædvanlige Betaling. Med Hensyn paa

de Vedkommendes Adgang til at erholde Omvurdering ved

et dobbelt Antal Mænd og hvad dermed staaer i For¬

bindelse forholdes i Eet og Alt efter de almindelige i

Anordningerne hiemlede Regler.. 4) Naar den Jordlod,

som fortrinlig attraaes til Kirkegaardens Advidelse, maatte

være anvendt til Bygning eller Hange eller paa anden

saadan Maade, at dens Afstaaelse vilde tilføie Eieren eller

Besidderen et særdeles Tab, bor den ikke tages saafremt

anden, om end noget mindre beqvem Jord er at faae;

men i ethvert Tilfælde bør Eieren eller Besidderen ikke

blot have Erstatning for det Jorden som saadan kan være

værd, men ogsaa for det øvrige Tab, som han af saa¬

danne særdeles Aarsager maatte lide ved at miste Jorden.

Naar Jord til Advidelse af Kirkegaarden af foranførte

Aarsag ikke kan erholdes uden uforholdsmæssig Bekost¬

ning, da skal det danske Cancellie være bemyndiget til at

bevilge Anlæggelse af Assistentskirkegaarde, naar den af

Kirkens Eier herom indgivne Begiering ifølge de nærmere

indhentede Oplysninger maatte findes grundet og billig.

5) Det Hartkorn saavelsom den Gammelskat, der efter en

lovlig Fordeling kommer til at hvile paa Jord, som ind¬

tages til Kirkegaard, bliver at føre til Afgang i Matri¬

culen hvorimod ingen Afkortning kan finde Sted i det
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Tiendevederlag, som efter Hartkornet bliver at udrede af

den Eiendom, hvorfra den tages, ei heller i saadanne

denne Eiendom paahvilende Byrder, der ikke fordeles i be¬

stemt Forhold til Hartkornet; men ved Erstatningens Be¬

stemmelse bliver der at tage fornødent Hensyn til de Byr¬

der, der paa Grund af den aftraadte Jord saaledes frem¬

deles komme til at hvile paa hiin Eiendom. Iøvrigt kan

ovennævnte Hartkorn og Gammelskat, naar Vedkommende

til Rentekammeret indsende fornøden Underretning om Are¬

alets Størrelse, Beliggenhed m. v., af bemeldte Kammer

bestemmes uden formelig, Adstykningsforretning efter de

Oplysninger, der med Hensyn til den nugieldende Ma¬

tricul eller i anden Anledning maatte være forhaanden.

6) I Almindelighed bestemmes Vederlaget i Penge, som

contant udbetales, dog ikke til selve Eieren uden med

Samtykke af Panthaverne, der i den Orden, hvori de

ere panteberettigede, kunne fordre Beløbet udbetalt til Af¬

drag paa deres Pantefordringer, om de maatte attraae

det. Iøvrigt følger det af den Jordens Eier tilkommende

Skadesløsholdelse, at han bør have enhver Udgift erstattet,

som han i foranførte eller anden Henseende nodsages til

at giøre for at erholde det ham tilkommende Vederlag.

7) Hvis den Jord, der skal afstaaes, tilhører en Stif¬

telse, et Embede, et Fideicommis eller en Commune, bor

Vederlaget ordentligviis bestemmes til en aarlig Afgift i

Korn, der hvert Aar skal betales efter Capitelstaxten for

dets Afgrode; dog kan med Cancelliets Samtykke Veder¬

laget modtages i Penge, for hvis Anvendelse til Bedste

for Stiftelsen, Embedet, Fideicommisset eller Communen

der paa behørig Maade bliver at sørge. 8) Saafremt

Brugen af den Jord, hvorfra Noget ved den omhandlede

Leilighed skilles er overladt til Andre end Eieren, bør

Vrugshaveren, hvad enten han er Forpagter, Fæster eller

Leier nyde aarlig, saalænge Brngsretten vedvarer som

Erstatning for Afsavnet af Jorden, Rente af sammes

Vurderingssum, hvilken Rente bliver at beregne og fast¬
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sætte efter den ved Afhændelsen almindelig gieldende og

ved Loven hiemlede Rentefod. I hvilket Forhold den sær¬

deles Erstatning, der af de i § 4 omhandlede Aarsager

bliver at udrede, skal tilkomme Eieren eller Brugeren,

bliver i ethvert Tilfælde, efter de dermed forbundne Om¬

stændigheder at afgiøre i Overeensstenimelse med Lovens

Grundsætninger. 9) Ved de Arbeider, som udkræves til

Indretningen af den udvidede Kirkegaard, navnlig Ind¬

hegning af det til Kirkegaard indtagne Areal, ere i—

Landsbymenighederne Sognemændene pligtige at yde den

samme Hielp, som de efter Lovens 2 B. 22 Cap.

68 Art. og de i Forbindelse dermed givne senere Bestem¬

melser have at yde med Hensyn til Kirken og Kirke¬

gaarden.

III. 330.

Kongen har resolveret, at det Overskud, som der er pl. 18 Nov.
18415.

befundet at være af det Beløb, som er indkommet af den

Afgift, der ifølge Resol. 7 Jan. 1817 skulde udredes af

Kirkerne, indtil de, den ophævede danske Kirke i London

paahvilende, Forpligtelser vare fyldestgiorte, maa anvendes

til kirkeligt Øiemed; men at der dog, forinden der dis¬

poneres over den opsamlede Capital, skal forbeholdes ved¬

kommende Eiere eller Bestyrere af Kirker Ret til inden

3 Maaneder at forlange tilbagebetalt, hvad de paa Kir¬

kernes Vegne have erlagt for en senere Tid end Aaret

1829, da den ved ovennævnte Resolution bestemte An¬

vendelse af bemeldte Bidrag var fyldestgiort, hvorimod de

efter fornævnte 3 Maaneders Forløb ansees at have, til

Fordeel for de kirkelige Øiemed, hvortil Beløbet vil blive

anvendt, renonceret paa, hvad der saaledes kunde forlan¬

ges tilbagebetalt. I Medfør heraf indkaldes samtlige

Kirkeeiere og Kirkebestyrere, som maatte giøre Fordring

paa saadan Tilbagebetaling, der, med Undtagelse af Kir¬

*) Ivfr. C. T. 941.
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kerne i Kbhvn, vil udgiøre 2 Mark aarlig for hver Kirke,

til inden 1 Mart. 1842 at anmelde og legitimere deres

Fordring hos vedkommende Provst.

III. 350.

Den Halvdeel af Brændeafgiften, der for Tiden ind¬

flyder i Vor Frue Kirkes Rente= og Afdragsfond, maa,

saasnart denne Fond har opfyldt sin Bestemmelse, tilfalde

Stadens Kasse for at den ved Hielp deraf kan faae Re¬

fusion for de Adgifter, der af samme udredes til Opfø¬

relsen af det Thorvaldsenske Museum, ligeledes maa der

af den i Kirkens extraordinaire Bygningsfond indflydende

Halvdeel af Brændeafgiften, saalænge indtil den anden

Halvdeel efter det Foranførte tilfalder Stadens Kasse, fra

11 Jun: Termin 1841 at regne, afgives aarlig 4000 Rbd.

(der i Tilfælde af at et Laans Optagelse til Bestridelse af

Udgifterne til Museet maatte findes fordeelagtigst, kan an¬

vendes til sammes Forrentning), imod at Bygningsfondet

oppebærer sin Andeel af Brændeafgiften saa meget læn¬

gere, som Udredelsen af dette Beløb maatte giores nod¬

vendigt, hvorefter det nærmere vil blive at afgiøre, om

og hvorvidt ogsaa Bygningsfondets Andeel af meer¬

bemeldte Brændeafgift i det omhandlede Øiemed kan til¬

staaes Stadens Kasse. Ogsaa vil det i sin Tid blive

Gienstand for nærmere Afgiørelse, om Stadens Kasse

efterat dens Bekostning paa Museet er dækket ved Hielp

af Brændeafgiften, fremdeles maa beholde samme for at

danne et Fond til Indretningens Vedligeholdelse o. s. v.

III. 372.

Det skal indtil videre forblive ved, hvad hidtil har

været reguleret for de til Kirkers og Kirkegaardes Istand¬

sættelse og Vedligeholdelse fornødne Kiørseler, og iagttages,

at disse ikke maae fov en Kiørepligtig ansættes til flere,

*) Ivfr. Coll.=Tid. f. 1841. S. 91. ff.
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end i det Høieste 5 i Løbet af et Aar, og desuden med

den nærmere Bestemmelse at de ikke i noget Aar kunne

afkræves for en større Veilængde end 12 Miil, ligesom

derhos den enkelte Reise ikke maa overstige en Veilængde

af 6 Miil.

III. 375.

Indløsningssummen for Præsteboligen i Colding er Resol. 11 Febr.
1841.

fastsat til 500 Rbd.

Tre og kyvende Capitel.

Om Tiende.

III. 393.

Ved at indsende et Andragende fra en Præst, hvori
Canc. Skr. 21

Nov. 1843.
denne besværede sig over, at Jordbrugere ikke siældent nægte

at svare Tiende af tilkiøbte Engparceller, har vedkommende

Præst begiert Cancelliets Resolution for, om ikke Kiøberen

af Engshartkorn, naar Tiendeaccord efter Hartkornet er

indgaaet — om endog kun privat — for den Gaards

Vedkommende, hvorfra Engen er solgt, bør af det tilkiøbte

Engshartkorn svare Tiendevederlag efter samme Accord,

som er indgaaet for Gaardens øvrige Hartkorn, da ellers

Præstens Tiende ved Salg af Eng, enten til Adensogns¬

boende eller til Saadanne, som alt have fast Accord for

deres Tiende, kunde forringes i det Abestemmelige. Can¬

celliet har svaret, at, naar der er indgaaet fast og confir¬

meret Forening om Tiendevederlaget, at udredes efter

Hartkornet, er det en Selvfølge, at dette Vederlag for¬

holdsviis bør udredes af det Hartkorn, hvortil den bort¬

solgte Eng er ansat. Ved temporair Tiendeforening kan

slig Afhændelse i alt Fald ei skee til Skade for Tiende¬
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tageren, saalænge Accorden varer; men hvor Tienden

hæves i Kiærven, skiønnes Tiendetageren ikke at være be¬

rettiget til Tiendevederlag af Enge, som bortsælges, med¬

mindre de sælges til Indensogns Mænd af hvis Jorder

Tienden ei endnu er bestemt til fast aarligt Vederlag, da

Engene, naar Saadant siden forlanges, maae komme i

Betragtning som Hielpemiddel til et forbedret Agerbrug.

Fire og tyvende Capitel.

Om den geistlige Jurisdiction.

III. 522.

Canc. Skr. 28 29 de Districter i Hertugdømmet Slesvig, som i verdslig
Jan. 1840. Henseende høre under Ribe Amt, men i geistlig under

Slesvig, bør Skilsmissesager behandles af de Slesvigske

Consistorier.

Jem og tyvende Capitel.

Om Missions=Anstalterne.

III. 535.

Tractat meddet Det skal være det kongelige Missions=Collegium i Kiøben¬
brit.= ostindiske

havn tilladt, at fortsætte dets Bestræbelser for Hednin¬Comp. 22 Febr.
1845 Art. 6.“2

gernes Omvendelse til den christelige Religion, og bemeldte

Collegium skal nyde den samme Beskyttelse af Regieringen

i Indien, som deslige engelske Foreninger nyde under Landets

*) Ivfr. C. T. S. 150 ff.

*) Jvfr. C. T. S. 410 ff.
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almindelige Love. De Rettigheder og Privilegier som

ere givne til Serampore Collegium ved kgl. Diplom af

23 Febr. 1827, skulle forblive uforkrænkede og holdes i

Kraft som om de vare givne ved et Charter af den

brittiske Regiering, forsaavidt de ikke ere stridende med de

almindelige Love i Brittisk=Indien.

III. 539.

Kongen har besluttet, at det grønlandske Missions= og

Skolevæsen herefter skal ordnes paa følgende Maade:

1. a. Gagerne for hver især af de i Grønland ansatte

Missionairer skulle herefter være bestemte til 600 Rbd.

aarligt for de gifte og 400 Rbd. for de ugifte,

foruden at de samtligen tilstaaes Proviant, Brændsel

og Lys som hidtil. b). Embedstiden for Missio¬

nairerne ansættes til 8 Aar. c) De hiemkomne Missio¬

nairer, der have tient i 8 Aar, tilstaaes 200 Rbd. aar¬

ligt fra Ankomsten til Fodelandet, og indtil deres Befor¬

dring, forsaavidt Missions=Collegiet har været tilfreds med

deres Embedsforelse, under hvilken Forudsætning de derhos

ville vorde tagne i fortrinlig Betragtning til at forundes

anden passende Ansættelse. d) Til Missionairernes Rei¬

ser til og fra Gronland tilstaaes 200 Rbd. og til deres

Embedsreiser i Grønland 1300 Rbd. aarlig, hvilket sidste

Beløb af Missions=Collegium bliver at fordele paa de for¬

skiellige Missionariater, hvorhos bemeldte Collegium har

at drage Omsorg for at sammes behorige Anvendelse

efter Bestemmelsen kan controlleres. 2. Theologiske Candi¬

dater blive i Reglen at foretrække til Antagelse som Alum¬

ner i det grønlandske Seminarium i Kiøbenhavn; disse

Alumner skulle, efterat være behørig forberedte ordineres

i Kiøbenhavn og opsendes til Grønland 1 à 2 Aar, før¬

end de begynde at fungere som Missionairer, og imidler¬

tid tilstaaes foruden det, der udbetales til dem af Com¬

*) Ivfr. C. T. f. 1845. S. 65—79.

(16)

Resol. 27 Dec.

1844*.
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munitetets Kasse, hver 100 Rbd. og i Deputat 150 Rbd.

3. Missionariaternes Antal skal forøges fra 6 til 8.

4. Til Catecheternes Lønning bliver fremdeles og ind¬

til videre at anvende i Alt 2000 Rbd. aarlig. 5. Cate¬

cheterne skulle i Reglen dannes og oplæres i Landet selv,

og dertil vælges nylig confirmerede, i Grønland fødte

Drenge; til disses Oplærelse bliver der ved Godthaab og

Jacobshavn at oprette to Seminarier, hvert for 8 Elever,

for hvilke Seminarier Missionairerne sammesteds skulle

være Forstandere, og ved hvilke tillige de Alumner, der

opsendes til Grønland, for at danno sig til Missionairer,

skulle fungere som Lærere; men hvad enten Catecheterne

dannes ved bemeldte Seminarier, som hidtil undertiden

har fundet Sted, hos Missionairerne, skulle de dog alle

examineres paa Seminarierne. Til Anderholdning m. v.

for de Elever, der opholde sig ved Seminarierne, maa

anvendes et Beløb af 600 Röd. aarligt. 6. De Missio¬

nairer, der ansættes i Godthaab og Jacobshavn, forundes

som Forstandere for de Seminarier, der sammesteds agtes

oprettede, et aarligt Tillæg af 250 Rbd. hver, hvorhos

Kongen har bemyndiget Missionscollegium, naar Om¬

stændighederne tillade det, til at indkomme med Forslag,

angaaende Constitution for bemeldte Missionairer til Ad¬

førelse af provstlige Forretninger, uden at dog nogen sær¬

lig Godtgiørelse herfor kan forventes. 7. Missionscolle¬

gium paalægges at indkomme med nærmere Forslag til

Opforelse af de fornodne Seminariebygninger, til hvilke

Bygninger, saavelsom til Skolehuses Opforelse og til Be¬

stridelse af andre Adgifter, hvis Beløb ei for Tiden kan

bestemmes, saasom Forhøielse i Lønnen for de Catecheter,

der udgaae fra Seminarierne indtil videre maa anvendes

1500 Rbd. aarlig. 8. Til Vedligeholdelse m. v. af de

til Gudstieneste, Skoler og= Boliger bestemte Bygninger

maa aarlig anvendes indtil 1300 Rbd. 9. De, der her¬

efter ansættes som Lectorer i det grønlandske Sprog, blive

stedse kun at ansætte paa 6 Aar. 10) De Gager der i
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Kiøbenhavn udbetales, nemlig til Lector, Missionssecretair,

Revisor m. fl. i Alt 500 Rbd., forblive uforandrede, lige¬

som ogsaa det Beløb af 700 Rbd. aarlig, der hidtil er

anvendt til Boger, Communionviin m. v. 11. Den grøn¬

landske Missions Gield, 8,000 Rbd. til den ostindiske

Mission, og 18,000 Rbd. til den grønlandske Handels

Kasse, maa bortfalde. 12. I Henhold til det Foranførte

samt til tidligere afgivne allerhøieste Bestemmelser nor¬

meres den grønlandske Missions samtlige Udgifter til

16,360 Rbd., nemlig:

a. Gage for 8 Missionairer naar de alle ere gifte,

3 600 Röd. 4,800 Rbd.

(ellers for de ugifte à 400 Rbd.)

b. Deputat til 8 Missionairer a 270. Rbd. 2,160 —

c. Gagetillæg for de to Missionairer der

500 —tillige ere Seminariiforstandere, à 250 Rbd.

d. Supplement til Underholdning for 2 ved

500 —Seminarierne i Grønland ansatte Alumner

e. Til Underholdning m. v. for Eleverne ved

600 —disse Seminarier

2,000 —f. Til. Catecheternes Lon og Pension..

300 —g. Vartpenge til hiemkomne Missionairer

h. Gage til Missionssecretair, Lector, Re¬

500 —visor m. v.* * * * * * * * * * * * * * *

700 —i. Til Boger, Communionviin o. s. v..

k. Til Missionairernes Embedsreiser og til

1,500 —deres Reiser til og fra Grønland....

1,300 —I. Til Bygningers Vedligeholdelse....

m. Til forskiellige andre Adgifter til Missions¬

og Underviisningsvæsenet, der ei kunne

calculeres til et bestemt aarligt Beløb,

saasom Bygninger til Seminarier og

Skolehuse, Forhøielse i Lonnen til de Cate¬

cheter, der udgaae fra Seminarierne o. s. v. 1,500 —

der udgiore foranforte... 16,360 Rbd.

)(16*)



244 Fem og Tyvende Capitel.

Transport 16,360 Rbd.

Da af dette Beløb ved Renterne af den

grønlandske Missions Capitaler kan

dækkes 1,240 Rbd.

og Statskassen allerede bi¬

drager 470 —

1,710 —

er til Rest 14,650 Rbd.

som blive at dække ved Tilskud af den grønlandske Han¬

dels Kasse, og vil Kongen iøvrigt have Directionen for

bemeldte Handel paalagt, at drage Omsorg for, at de

bestemte Adgifts=Summer til Missionsvæsenet og de flere

til Grønlands Tarv sigtende Foranstaltninger ikke over¬

skrides; hvorhos saavel Missionscollegium, der har Over¬

bestyrelsen af Missionsvæsenet, som Directionen, hver for

sit Vedkommende, nøie har at paasee, at samtlige specielle

Summer, der ere normerede for Missionsvæsenet, ikkun

anvendes til det bestemte Brug, med mindre Kongens

Samtykke dertil giennem Rentekammeret maatte være er¬

hvervet.



Tillæg.

Til Side 7 (1. 76.)

Ved at forelægge Cancelliet en Forespørgsel om Bestem¬

melserne i Rescr. 6 Febr. 1789 § 5 skulle forstaaes saa¬
—

ledes, at Provsten skal besørge den første Uges Forretnin¬

ger i enhver i hans Provsti indtræffende Vacance, eller om

denne hans Forpligtelse indskrænker sig til de Vacancer,

der indtræffe i det Herred, i hvilket han er Sognepræst,

yttrede vedkommende Biskop, at den ommeldte § formeent¬

lig burde forstaaes saaledes, at Provsten kun er forpligtet

til at besørge den første Uges Forretninger i enhver Va¬

cance, som indtræffer i det Herred, hvori han er Sogne¬

præst, men han fandt dog, at Provsten burde have Ret

til, naar han dertil havde Lyst og Leilighed, at prædike

den første Uge i de Menigheder, hvori der indtræffer Va¬

cance i de øvrige Herreder i hans Provsti. Cancelliet

svarede at § 5 i Reser. 6 Febr. 1789 vel kun kan an¬

sees at gielde Districtsprovsterne, forsaavidt det Herred

vedkommer hvori deres Præstekald er beliggende, men at

Intimationen efter Lovens 2—3—1 formenes at være

gieldende med Hensyn til hele Provstiet, dog at Provsten,

naar Omstændighederne deri forhindre ham, navnlig Kirkens

Fraliggenhed kan overdrage denne Function til en anden

af Herredets Præster, som han anseer dertil bedst skikket.

Til Side 21. (I. 273.)

I et til Cancelliet indkommet Andragende giorde en

Sognepræst opmærksom paa, at efterat det i Fr. 30 Apr.

Canc.=Skr. 17

Oct. 1844.
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1824, angaaende Præsternes Embede med Hensyn til

Ægteskab sammes 3die § Nr. 5, i Almindelighed er be¬

stemt, at Præsten ei bør iværksætte Tillysningen til nyt

Ægteskab, med mindre en Enkemand oppebier 3 Maaneder

og en Enke i det mindste et Aar fra den forrige Ægte¬

fælles Død, er det undtagelsesviis tilladt Bønder og andre

Almuesfolk, hvis Vilkaar og Tilstand ikke tillade dem

længere at hensidde i ugift Stand, at indgaae nyt Ægte¬

skab inden kortere Tids Forløb, nemlig Ægtemanden inden

6 Ager efter hans Hustrues Død og Enken 3 Maaneder

efter hendes Huusbondes dødelige Afgang, hvorimod Lov¬

stedet Intet har bestemt om Tillysning til Ægteskabet

saa at Enkemanden, der ønsker at benytte den nævnte

Tilladelse, ikke alene maa kunne forlange Tillysningen

4 Agersdagen efter Konens Død, altsaa neppe 3 Ager

efter Begravelsen, da han kun saaledes kan vente at be¬

nytte den ham i Forordningen tilstaaede Gunst, men for¬

meentlig endog maa kunne begiere Tillysningen til det nye

Ægteskab foretagen flere Ager tidligere, ja ganske kort

efter Hustruens Død, eftersom det ommeldte Lovsted ikke

indeholder Noget, der berettiger Præsten til at forlange

Tillysningen opsat, naar ikke Vielsen forlanges for¬

inden 6 Agersdagen efter Konens Død. Da en saadan

Tillysning i Kirken, faa Ager efter den ene Ægtefælles

Død, som en offentlig, ei af nogen Misbilligelse ledsaget

Forkyndelse af den anden Ægtefælles Hensigt, at ville

med det allersnareste indgaae nyt Ægteskab, i Alminde¬

lighed maa antages at vække Forargelse, udbad Sogne¬

præsten sig derfor Cancelliets Resolution for hvor lang

Tid der i det mindste skal hengaae imellem Konens Død

og den nye Tillysning for Enkemanden. Biskoppen som

ogsaa antog, at en Enkemand eller Enke i det givne Til¬

fælde efter Lovgivningen maatte have Ret til strax efter

Ægtefællens Død at forlange Tillysning til nyt Ægteskab,

skiøndt Saadant maatte ansees som usømmeligt og for¬

argeligt, indstillede i den Anledning, at den ommeldte
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Forordning maatte gives den udvidede Fortolkning, at

heller ikke Tillysningen fra Prædikestolen til nyt Ægte¬

skab tillades Enkemænd før 6 Ager efter Hustrnens Dod,

og for Enker ikke i noget Tilfælde for 3 Maaneder efter

Huusbondens Død. Cancelliet yttrede derefter, at med

særdeles Hensyn til den første Deel af Fr.'s § 3 Nr. 5,

sammenholdt med Paragraphens Intimation, kan man dog

uden Tvivl selv i det Tilfælde, som omhandles i det andet

Membrum af Nr. 5, formene de Vedkommende at faae

lyst for nyt Ægteskab umiddelbart efter den forrige Ægte¬

fælles Død. Derimod tilsteder Indholdet af denne Deel

af § 3 Nr. 5 ikke, at Tillysningen nægtes, naar saa lang

Tid er forløben, at Udsættelse dermed vilde være de Paa¬

gieldende til Hinder i at faae Vielsen holdt strax ved Ud¬

løbet af den ommeldte Tid. Vel er det ikke uanstødeligt,

at der saaledes kan lyses til Ægteskab endog 4 Ugers

Forlob efter den forrige Ægtefælles Død, men det turde

dog ikke være tilraadeligt derfor at give en ny Lov, saa

meget mindre, som det vel kan ventes at Præsten ved

passende Forestillinger vil i de fleste Tilfælde kunne for¬

maae Vedkommende til at give nogen Tid, hvorhos det

maa bemærkes, at der efter Reglement og nærmere An¬

ordning om Sørgedragt m. M. af 14 Apr. 1752 § 1

slet ingen Grændse i saa Henseende var bestemt for de i

sammes Slutning omtalte „ringe Folk“ og Fr. 23 Mai

1800 § 3 ogsaa med Hensyn til Enkemænd i Alminde¬

lighed ophævede den Indskrænkning, bemeldte Lovsted inde¬

holdt, og ligeledes tilstedte en Enke strax efter sin Mands

Død at indgaae nyt Ægteskab naar hun efter sin Alder

ikke kunde antages at være frugtsommelig.
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gaarde, som ønskes ombyg¬ Veiarbeide, hvorvidt Præster
41—43 derfor fritagne.gede. 37

Vielsepenge skulle i Kjøben¬

havn erlægges af Mili¬T.
taire . . . . 21, 22327Tabelkasser ophæves

146— Afgiften dertil ophører 3.
—om Anvendelsen af deres

Zoologie, Examen deri, . 214146Beholduing

Testimonium publ. skal loses Æ.
af medicinske Candidater 214

Ægteskab, Fattiges,Theologie, practisk, Forelæs¬ 21

Ægtevielfer, Herredstabellerneninger derover i Pastoral¬

206 derover,. 32seminariet



II. Chronologisk Register.

SideSideSide

C. Skr. 311837. C. Sk.15

Aug. III. Anh. 734III. Anh. 734Jan.Res. 18
R.11 Spt. III. Anh. 745(Præstegaarde)Aug. III. Anh. 746
R. 2 Oct. III. Anh.734R. 5 Apr.Commiss.

(Siell. geistl. Hielpe¬jvfr. Coll.13 Sept. III. Anh.731
Enkekasse)Tid. 283 III. Anh.731C. Circ. 26

200 R. 2 Oct. III. Anh.735Pl. 22 MaiSept. III.Anh.(0—
—383 §61,2,4 III. Anh. 749R.2=Sept. III. Anh738.

(Aarhuus Stiftsgeistl.Pl. 22 MaiC. Skr. 13
Hielpe=Enkekasse)§ 3 III. Anh. 748III. Anh. 731Oct.
C. Skr. 26C. Circ. 1C. Skr. 31

III. Anh.753Oct.Jun. III. Anh.748III. Anh.731Oct.

— Pl. 6 Nov. III. Anh. 750Confirm.
R.19Nov.III.Anh. (0—

—7525 Jun. III. Anh. 738C. Circ. 25
—745 C. Skr. 9

Nov. III. Auh. 733
III. Anh. 759Nov.R.19Mts.III. Anh. 745

Res.6Dec.III. Auh. 731
Pl. 27 Nov.C. Skr. 18

III.Anh. 759§ 1Febr.III. Anh. 754
1838.

Res. 3Dec. III. Anh. 732R.20 Febr. III. Anh. 746
C. Skr. 24

158Pl. 6 Dec.Res. 20
Febr. III. Anh. 733 III. Anh. 746Febr. Fr. 30 Dec. III. Anh. 754

C. Circ.
758Pl.1 5Mai III. Anh. 752

Jun. III. Anh. 733
Bekg. 21

Res. 28 1840.Mai III.Anh. 746
Sept. III. Anh. 746 7748 C. Skr. 14 Jan. 21

6C. Circ.
C. Skr. 25 C. Skr. 18 Jan. 142

III.Anh. 748Nov.
III.Anh. 754Mai C. Skr. 28 Jan. 240

C. Skr. 28 Pl. 28 Jan. 213
1839.

Mai III. Anh.750 C. Skr. 1 Febr. 144,143
C. Skr. 15 Pl. 15 Febr.R.21Aug. III. Anh. 753 143

III. Anh. 732 754 85Jan. C. Skr. 25 Febr.
—33(Lærebøger) C. Skr. 17 Mart. 33

17



258 Chronologisk Register.

SideSide

U. D. Bkg. 24Mart. 215 63R. 20 Oct..

C. Skr. 28 Apr. 156C. Skr. 21 Oct.35

36C. Circ. 9 Mai 4C. Skr. 9 Nov.

36C. Circ. 9 Jun. C. Skr. 16 Nov. 124

C. Circ. 17Nov. 37. 43 Pl. 18 Nov. . 237

C. Skr. 30 Nov. 123Res. 2 Dec. 238

C. Circ. 6 Dec. 121

1841. C. Circ. 12 Dec. 123

U. D. Bkg. 21 Dec. 212R. 10 Febr. .. 225

Resol. 11 Febr. 239 C. Skr. 21 Dec. 137

C. Skr. 23 Dec. 141Resol. 12 Febr. 151

Resol. 12 Mart. 192 C. Skr. 28 Dec. 168

Resol. 2 Apr. . 152
1842.Pl. 10 Apr. .. 152

C. Skr. 6 Mai(om C. Skr. 11 Jan. 136

41Sneekastning). 140 Resol. 19 Jan..

30C. Skr. 6 Mai C. Skr. 26 Mart.32

Resol. 12 Mai C. Skr. 5 Apr. 172206

R. 12 Mai C. Skr. 5 Apr. 19163

C. Skr. 27 Mai C. Skr. 12 Apr. 175144

Resol. 7 Jun. C. Skr. 21 Apr. 202
*

85

166C. Skr. 8 Jun. C. Skr. 21 Mai 168

C. Skr. 8 Jun. C. Skr. 26 Mai 174173

Resol. 9 Jun.. C. Skr. 21 Jun. 170184

Pl. 10 Jun. 17146 Res. 25 Jun.0

C. Skr. 10 Jun. 158 C. Skr. 2 Jul.. 177

C. Skr. 13 Jul. 166 Pl. 21 Jul..

150C. Skr. 22 Jul.C. Skr. 27 Jul. 15

C. Skr. 23 Jul. 17Anordn. 13 Aug.
167C. Skr. 4 Aug.§S 1, 2 193

C. Skr. 1 Sept. 202§§ 11—12 194

§ 14 30C. Skr. 8 Sept.195
0* *

§§ 15—16. 196 C. Skr. 16 Sept. 151

§ 21 197 14Bkg. 7 Oct..* *

169§§ 23, 35 . 121 C. Skr. 27 Oct.

33C. Skr. 26 Nov.200.§ 25

§ 32 C. Skr. 26 Nov.124* *

(Fattigforsørgelse) 160§ 32 Nr. 2 . 201

Resol. 21 Dec. 233R. 1 Sept. 45

4Pl. 27 Dec.Fr. 29 Sept. § 10

C. Skr. 29 Dec. 173Litr. e. 37, 141

C. Skr. 12 Oct. 122
1813.C. Skr. 12 Oct.

(Tabelkassen) 146 C. Skr. 12 Jan. 175

Side

146C. Skr. 19 Jan.

C. Skr. 31 138Jan.

205C. Skr. 31 Jan

C. Skr. 2 Febr. 135

C. Skr. 2 Febr.

(om Ildebrændsel

til Skoler) 140

C. Skr. 16 Febr. 161

176C. Skr. 16 Febr

213Resol. 1 Mart.

Fr. 8 Mart. 43

126Pl. 22 Mart.

18Pl. 4 Apr. § 1

§ 2 16

199C. Skr. 11 Apr

136C. Skr. 2 Mai

C. Skr. 9 198Mai

Fr. 10 Mai 2
.

139Jun.C. Skr. 8

C. Skr. 8 Jnn.

145(om Skolemulcter

C. Skr. 29 Jun. 128

118Pl. 12 Jul.

157C. Skr. 2 Aug

129C. Skr. 30 Aug.
43R. 4 Oct.

0

197C. Skr. 5 Oct.

130C. Skr. 17 Oct.

130C. Skr. 17 Oct.

(om Skolelærer¬

hielpekassens Ind¬

tægter)

C. Skr. 17 Oct.

(omen Brønd ved

139en Skole)

230C. Skr. 21 Oct.

193C. Skr. 31 Oct.

4.5Resol. 10 Nov.

U. D. Bkg. 11Nov. 131
C. Skr. 21 Nov. 239

C. Skr. 7 Dec. 170

Resol. 15 Dec. 223

A.D. Bkg. 31Dec. 214



Side

1844.

C. Skr. 16 Jan. 21

177Fr. 24 Jan.

30C. Skr. 3 Febr.

C. Circ. 6 Febr. 7—14

C. Skr. 2 Mart. 160

U. D. Bkg. 5Mart. 219

C. Circ. 9 Mart. 209

Fr. 20 Mart.. 80

C. Circ. 23 Mart. 132

C. Skr. 9 Apr. 201

C Skr. 9 Mai 180

Regl. 28 Mai . 138

C. Skr. 28 Mai 188

189

46
*

Resol. 7 Jun.

C. Skr. 11 Jun. 171

Chronologisk Register.

Side

§ 9 20,Fr. 26 Jun.

169138,

— — § 48 238

— — § 49 138

C. Skr. 20 Jul. 204

C. Skr. 27 Jul. 232

C. Skr. 22 Aug. 171

C. Skr. 26 Aug. 147

C. Skr. 10 Oct. 18

C. Skr. 17 Oct. 199

C. Skr. 17 Oct. 245

Aniv. Normalregl.

13 Nov. 216

64R. 13 Dec.

Res. 27 Dec. . 244

1849.

Fund. 3 Jan. . 43

299

Side

Pl. 9 Jan. 162

Pl. 9 Jan. (om

Herredskasserne 201

Febr.C. Skr. 20 165

Resol. 20 Febr. 14

Tr. 22 Febr. Art. 6 240

Fr. 26 Mart. 22—29

C. Skr. 1 Apr. 147

C. Skr. 23 Apr. 234

C. Skr. 29 Apr. 189

C. Skr. 3 Mai 164

R. 11 Jun. . 59

C. Skr. 8 Jul. 21

Provisorisk Plan

29 Jul. . 72—89

Pl. 28 Jul. . 224

C. Skr. 12 Sept. 162




