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Kongelige Rescripter Resolu¬
tioner og Collegialbreve.
1746.

escr. (til Biskoperne), ang. Konge Christjan den 8 Aug.
Sjettes Død, samt hvorledes herefter skal be¬

des for Kongen og det Kongelige Huus (a) &amp;c.

Rescr. (til Biskop Vøldike i Viborg), ang. at 12

Aug.

han, uden Nogens Indsigelse, Hinder eller For¬
fang og Paastand, maae selv disponere og raade over de

ham pro officio tillagde Tiender, og dem bortfæste en¬
ten ved Auction eller underhaanden, til hvem han selv an¬
seer det tjenligst, hvad enten han er Sædegaards-Eier
eller ikke. (Saasom hverken ved Loven eller nogen anden¬
steds forbydes, at jo de, som med slige Tiender ere aflagde,
samme paa Livstid maae bortfæste og afstaae til hvem dem

godt synes; men en Proprietair dog, efter Biskopens Andra¬

gende, var ham deri hinderlig, under Paastand af Lovens
5 — 3 — 26.)

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 12 Aug
i Viborg), ang. at Indvaanerne i Viborg maae
i Pen¬
(a) See Rescr. 23 April 1772 og der Paaberaabte.

V. Deel. 1 Bind.

A

1746. 2

Kongelige Rescripter,

—

12 Aug. i

Penge svare deres Tiende til Sønder= og Nør¬

re=Sogns-Kirker, men skulle derimod hjelpe dem i
store Brøstfældigheder.
Gr. Stiftbefal. og Biskopen have indberettet, at, siden
Rescr. af 15 Febr. 1743, ere nu Indvaanerne indkomne med

nye Ansøgning; og forestillet, at det var tienligst, Kirkens
Korntiende blev fastsat til Penge, som efter Auctionerne i de

3 sidste Aar formenes ei at kunne fastsættes høiere end 80 Rdlr.

Supplicanterne maae være befriede for Tiendernes

Ydelse in Natura til forskrevne Kirker, imod at 1) de,

som bruge Avling af saadanne Jorder paa Marken, der
ikke ved Kongelig Rescript ere frietagne fra at svare Tien¬

de, skulle til hver af benævnte Kirker betale aarlig 79

Rolr., som skal lignes paa alle disse efter Proportion af
enhvers brugende Jorder og deres Afgrødes Vidtløftighed
og Størrelse; samt 2) at hver af begge Kirker skal som

en Kirkeskat nyds aarlig 10 Rdlr., der skal svares af
de Sognet tilhørende Beboere hvilke ingen Avling bru¬

ge efter den aarlige Taxation, som derover af Taxeer¬
borgere under Magistratens Direction og i Kirkevær¬

gernes Overværelse skal forfattes, efter Rescr. af 15

Febr. 1743. Magistraten skal foranstalte Pengene af
Avlsmændene inddrevne, om ei paa anden Maade, da

ved Udpantning, ligesom det med Kirkeskatten forhol¬
des, saa at Pengene besørges indbragt og hvert Aar til

en vis Tid i en samlet Summa til enhver Kirkes Værge

erlagt. Derimod skal Borgerskabet, efter deres eget i
Memorial af 4 Octobr. 1742 gjorte Tilbud, være for¬
pligtet til i Fald Kirkerne ved en eller anden extraor¬

dinaire Hændelse, af Storm og Uveir, maatte paakom¬
me saa store Brøstfældigheder, at de ei af deres aar¬

lige Indkomster selv kunne bestride deres vedbørlige Istand¬
sættelse, foruden ommeldte Tiendepenges rigtige Erlæggel¬

se, at sammenskyde saadan en Summa, som, til slig
Udgivt at bestride, kunde udfordres.
Rescr.

Resolutioner og Collegialbreve.

1746.

3

1

2

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggershuus¬ 19 Aug.
Stift), ang. at intet Høe som fra Holland og Ostfriis¬
land, eller Steder, hvor Qvægsygen har været eller

endnu grasserer, skulde overkomme, maae i Stiftet ud¬
losses, eller af Undersaatterne modtages, &ampc;c. (b).

Rescr. (til Amtmanden over Ringsted=Amt), 19 Aug.

ang. ei aleene at tilholde Vedkommende, at Ring¬
sted=Store=Steenbroe vorder holdet i forsvarlig Stand,
men endog at foranstalte, at de Hvrige Landeveie i Am¬

tet vorde istandsatte; til hvilken Ende han haver at for¬

fatte en Repartition og Inddeling over Veiene, som
billigt kan være, og saaledes indrettet, at eet Gods ei
vorder bebyrdet med fleere Veie at reparere end det an¬

det, men at en Liighed derudi over hele Amtet træffes,
hvilken Repartition han derefter haver at communicere
Vedkommende til Efterretning om de Veiparter, som

dem kan tilkomme at istandsætte og vedligeholde (c).
(Saasom nogle af Proprictairerne formeente sig ved Veidelin¬

gen af 1739 at ville formeget besværes, og bade, at en æl¬
dre Veideling maatte følges).

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

Aug.

ang. at Auctioner hos de Getstlige, lige saa¬
vel i levende Live som efter de afdøde Geistlige, af in¬
gen anden end af Herredsprovsten og vedkommende

Geistlige skal forvaltes. (Paa Biskopens Forestilling).
Rescr. (til Oberstlieutenanterne ved Grenadeercorp¬ 24 Aug.
set og Livgarden til Fods), og nærmere Anordning i

Henseende til den dem i Norge tilladte Zverving (Ö).
A 2

Rescr.

(b) See Rescr. 30 Sept. 1746, og 2 Aug. 1748.

(c0) See nøie Rescr. 2 Nov, og 9 Decbr. 1778, samt 1
Maii 1779.

(0) See Rescr. 12 Novbr. 1749.

1746. 4

Kongelige Rescripter,

1—

26 Aug.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Ribe=Stift, samt til de øvrige Stiftbefalingsmænd
i Danmark Stiftbefal. tillige at communicere det

Amtmændene), ang. at Sognefolkene skal være

forpligtede, de behøvende Pligtsfolk til Kirker¬
nes og Kirkegaardsdigernes Reparation at anskaffe;
dog maae sligt Pligts=Arbeide ikke paalægges Sogne¬

folkene i deres Sæde= eller Høste=Tid, men paa de
for dem beqvemmeste Tider (e). (Saasom adskillige Pro¬
prietairer fandtes uvillige til at lade deres Bønder forrette

det behøvende Pligts=Arbeide ved deres Sognekirkers Repa¬
ration; da dog a) saadant paa nogle Steder skal være bru¬

geligt, b) det er til Alles og Enhvers Nytte, som intendere

at holde Kirkerne i forsvarlig Stand efter Loven, og 0) Kongen

finder det billigt, at Vedkommende i slige Tilfælde bør nyde
fornøden Assistence).

26 Aug.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Lollands¬
Stift), ang. at føie den Anstalt, at det saavel i

Nakskov som udi de øvrige Kjøbstæder i Lolland
og Falster vorder saaledes reguleret, at Indqvarterings¬

Hjelpeskatten bliver lignet, Halvdelen paa den borgerlige
Næring, og den anden halve Deel paa Byens Grundtaxt.
(I Anledning af at Borgemesteren i Nakskov, tillige med
Byens 12 Mænd, paa Byens og Borgerskabs Vegne have

a) foredraget, at, endskjønt de paa Fundament af Lovens Pag.
440. Art. 2 og 3 har, ligesom forhen og i andre Kjøbstæder
brugeligt er, lignet Byens almindelige Udgivter (hvor under

den saa kaldede Indqvarterings-Hjelpeskat, som til nogle Sjel¬
landske Kjøbstæder med rede Penge skal betales, er beregnet

Halvdelen paa den borgerlige Næring og Brug, Lødigmarks¬
Taxten kaldet, og den anden halve Deel paa Byens Grund¬

taxt, saa skal dog adskillige Kongel. Betjente, samt privilege¬
rede Personer og Flere formene sig befriede fra Indqvarterings¬

Hjelpeskatten, hvortil de skal tage Anledning af Rescr. dat. 29
Junii 1718; og b) forestilt, 1) at om alle de i ovenmeldte

Rescript navngivne Personer skulde være befriede for Indqvar¬

terings Afgivt, ligesom for virkelig Indqvartering, eller Per¬
sonerne i deres Huse, kunde i Nakskov, hvor slig Befrielse al¬

drig tilforn skal have været paastaaet, imod 30 Familier, som
beboe de bedste og fornemmeste Gaarde og Grunde, blive be¬

friede, hvilket vilde geraade til de Øvriges, særdeles Fattige
af

(e) Cfr. Rescr. 3 og 24 Aug. 1753.
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af den borgerlig Næring, deres Ruin; 2) at forbemeldte Re¬ 26 Aug.
seript, naar det taler om Indqvarteringsmaaden i Kjøbstæder¬
ne, synes tydelig at forstaae virkelig Indqvarterings Befrielse
for Personer i Husene, men ikke for deres Indqvarterings=Con¬
tingenter, hvilket de formene at bør være en Lidelse for Alle,
og derfor herom have udhedet Resolution, til at forekomme

saadan Rescriptets Misforstaaelse:— Da af Stiftamtman¬
dens Erklæring er fornummen, at det kunde være til Byernes

almindelige Nytte, at bemeldte Indqvarterings=Hjelpeskat
maatte lignes Halvdelen paa den borgelige Næring, og den

anden halve Deel paa Byens Grundtaxt).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), ang. at 2 Sept.

de Provisores som ved det bergenske Artillerie-Com¬
pagnie ere eller vorde antagne, skal, saaledes som det

ved Rescr. af 3 Decbr. 1717 er bleven anordnet, have Fri¬
hed at ernære sig af deres Haandverk, dog uden Svendes og

Drenges Hjelp, ligesom andre Militaire er forundt (1).
(Saasom de ellers bad om deres Dimission, og de paa andre

Conditioner ei kunde erholdes).

Rescr. (til Chefs for Regimenterne), ang. Of¬ 7 Sept.

ficerernes Reise=Tilladelser (g, og Straf, om
de udeblive over Tiden.
Gr. Til Lettelse for Officererne, som i deres Anliggender

have nødig nogensteds, dog ikke uden for Grendserne af Dan¬
mark og de tydske Provincer, paa nogen Tid at reise, conce¬
deres,

At Chefen fra nu af maae have den Frihed, at med¬
dele alle under det ham anfortroede Regiment staaende,

hans Commando undergivne Officerer og Betjente den
til saadan deres forehavende nødvendige Reise fornødne

Tilladelse, uden først hver Gang, som hidtil er skeet,
derover Kongelig special Permission at udbede. Deri¬

mod haves til ham den Tilliid, at han hverken lader No¬

gen reise fra sin Post uden Nødvendighed, ei heller
giver fleere Officerer Reise=Permission, end at jø den
A 3

Kon¬

(f) See Rescr. 1 Febr. 1765.

(E) See Skriv. 5 Nov. 1763, §. 1, og 10 Decbr. e. a.;

samt Pr. 12 Junii 1784.

1746. 6
1

Kongelige Rescripter,

—

7 Sept.

Kongelige Tjeneste i alle forekommende Begivenheder af
de Tilstedeblivende fuldkommen forsvarlig kan bestrides og
forrettes saafremt han ikke vil vente, selv derfor at vor¬

de anseet. Og haver han hver Gang (h), naar han
meddeler saadan Reise=Permission, derhos til Krigscan¬
celliet tilforladelig at indberette, naar hvorhen, og paa

hvor lang Tid samme er tilstaaet, hvad Dag den Rei¬
sende har tiltraad. sin Reise, og endelig, ved hans Til¬

bagekomst hvilken Dag han har indfunden sig ved sin
Post; allerhelst Kongen, derover stricte vil have holdt
at saafremt Nogen bliver ude over den ham tilstaaede

Tid, uden først dertil at have søgt og erholdet Prolon¬
gation, med ham da uudeblivelig vorder forholdet efter

Ordren af 14 Novbr. 1740. — Men, ang. de Office¬
rer som ville reise til fremmede Steder eller og paa

deres Reise indenlands kunde betræde et fremmed Ter¬

ritorium (det Fyrstelig=Holsteinske uberegnet (i)), er
funden for godt, at for samme altid først skal udbedes

Kongens (E) speciale Permission; hvilket og bør obser¬

veres, saavidt Chefens egen Person eller den i hans Fra¬

værelse høistcommanderende Officeer angaaer, saale¬

des, at hverken Chefen eller den i hans Fraværelse Høist¬
commanderende maae have Frihed uden for den Provin¬

ce eller Omkreds, hvori det ham anbetroede Regiment er
forlagt det være i eller uden de Kongelige Riger og Lan¬

de, en Reise at antræde, førend dertil Kongelig special
Ordre er erholdet.

9 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over
Viborg=Stift), ang. uvillige Proprietairers Ansæt¬

telse til de Fattige, samt det Ansattes Erlæggelse
og Inddrivelse.
Gr.

(h) See Skriv. 10 Decbr. 1763.
() See Pat. 20 Decbr. 1773.
(k) See Skr. 5 Novbr. 1763, §. 1.
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1

Gr. Stiftamtm. og Biskopen have andraget, at deres For¬ 9 Sept.
mænd i Embedet, i Anledning af en fra de Fattiges Inspec¬
teurer deri

Stiftet til dem indkomne skrivtlige Besværing

over visse Proprietairer, som ikke har villet erklære sig for no¬

get Vist til de Fattige aarligen at contribuere, har i Følge af

Rescr. under. 5 Martii 1734. §. 7, som befaler, at deslige
Proprietairer skulle af Stiftbefalingsmanden og Biskopen sæt¬
tes for hvad de skulle betale, være beføiet at ansætte de Uvillige

for 1 Skilling a Td. Hartkorn af deres eiende Bøndergods, saa

og af hver Herregaard 2 Rdlr., og den Ufri 1 Rdlr.; men,
endskjønt denne Taxation har været saa taalelig og modereret,

skal dog Adskillige have vegret sig at betale de for deres eiende

Hartkorn ansatte Penge, hvorudover de Fattiges Væsen paa
saadanne Steder er geraaden i Urigtighed, og maae befrygtes,

at Andre, som hidindtil har viist sig villige, uden Tvang at
betænke de Fattige med noget Vist aarlig, deraf skal tage ondt
Exempel, saa dette christelige Verk derover maatte kommei
Decadance: hvorfore Stiftamtm. og Bisk. indstille til Rejolu¬

tion, hvormeget Proprietairer, som efter Forordn. af 24 Sept.
1708. S. §. 8. og 13. ere pligtige at give til de Fattigenoget
Raisonabelt, men ei i Mindelighed vil finde sig derudi, bør
ansættes for; om det maae blive ved benævnte Taxation, hvad

heller de eie saadant Gods uden eller med Gjeld; desligeste,
om ikke det, som i saa Maader svares, skal betales i det Sogn

og Herred, hvor Godset og Gaarden ere beliggende, hvad hel¬
ler Eierne selv sammesteds ere bosiddende eller ikke; saa og, i

Fald af udeblivende Betaling i rette Tid maatte behøves Exe¬
cution, om den da ikke burde skee hos Eieren selv, saafremt
han boer i Stiftet, men dersom han boer andensteds, da hos

Forpagteren, eller hvo som er betroet Oppebørselen af Gaarden
og Godset, imod Regres til Eieren, som de selv bedst finde.

Paa det saadan til de Fattige svarende Contingent kunde, saa¬
vidt mueligt, være indrettet efter Enhvers Formue, og der
i
troligen findes de, som besidde endeel Jordegods, og dog,

Henseende til deres Gjeld, ere lidet formuende, da derimod
andre, som eie lidet Jordegods, kan findes bemidlede, saa vil
Kongen,

At Stiftamtmanden og Biskopen efter forberørte
Forordning og Rescript taxere de Proprietairer, som
findes uvillige til at erklære sig for noget Vist til de Fat¬
tige aarligen at contribuere, dog at det ikke skeer efter de¬

res besiddende Hartkorn, men efter deres Formue; og

skal det, som Vedkommende saaledes blive taxeret for
efter Stiftamtmandens og Biskopens Forflag, svares i

det Sogn og Herred, hvor Godset og Gaarden er belig¬

gende, eller i Mangel af Betaling strax udpantes, uden
videre Lov og Dom enten hos Proprietairerne selv,

A 4

naar

Kongelige Rescripter,

1746. 8
—

3)

naar de boe paa Gaardene, eller i deres Fraværelse hos

9 Sept.

deres Betjente, som staae for Oppebørselen.

Rescr. (til Oversecretereren i det Danske Cancel¬

16 Sept.

lie), ang. hvilke Expeditioner fra samme Cancellie af

ham skal underskrives, og horledes samme skal udferdi¬
ges (I).

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalings= og Amtmændene),

17 Sept.

(Kongel. Re¬ ang. at Proprietairer, som have Stutterie, maae aar¬

fol. 15 Sept.

lig lade udføre Halvdelen saa mange Hingster som de
have Hopper i deres Stutterie, uagtet Forbudet paa

Hingsters Udførsel (m).

Bevilgning, at Odense=Klosters Priorin¬

23 Sept.

de maae have Rang med Etats=, og Jomfruerne
med Justits-Raads Fruer (n).
30 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Christjansand¬

Stift), ang. at fremmed Høe ei maae indføres i Stif¬
tet (0).

30 Sept.

Rescript, ang. at den Residerende Capellan
i Stubbekjøbing paa Falster skal nyde alt Offer
og Accidentser af Annexet Maglebrende, og Sogne¬

præsten deraf alene have Tienden (P).

14 Oé.

Rescr. (til Oversecretereren i Søekrigscancelliet,

og Notits til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Hol¬

mens Folkes Friheder, i Hens. til borgerlig
Næring.
Gr.

(D) See Rescr. 14 Febr. 1766.
(m) See Plac. 1 Febr. 1763. og Anordn. 27 Maii 1785.
(n) Schous Udtog af Forordn. IV. 7.

(0) Ligesom Rescr. 19 Aug. 1746; ophævet ved Rescr. 6
Decbr. 1748.

(p) Wandalls Gristlige Anordninger II. 23.

Resolutioner og Collegialbreve.

I 1746.
—

Gr. Iblandt de efter Rescr. under 22 April 1746 af Over¬
Eqvipage=Mesteren ved Holmen udgivne Attester er befunden

—

14 OA.

En, som lyder paa de Sorter Vare, Isenkræmmerne og Gjort¬
lerne efter de dem forundte Laugs=Artikle ere berettigede til

at forfærdige og sælge, og en anden lyder paa at holde Verts¬

huus med Øl, Brændevin, Tobak og Brød, hvilket ei er con¬

form med Forordn. af 2 Mai 1685 og 18 April 1690. Si¬
den Holmens Haandverksfolk ere ved Rescr. af 12 Decbr. 1738

bevilgede at nyde alle de Privilegier og Friheder, som Matro¬
ser eller Militaire til Lands have; og det vilde foraarsage ide¬

lige Klagemaale af Borgerskabet, om Holmens Haandverksfolk,
som have deres aarlige Sold at leve af og derforuden ere

benaadede med forskrevne Friheder, endda blev bevilget, erten
at handle med Vare imod Laugs=Artiklene, eller bruge Ølaap¬
perie og Vertshuushold, som den eneste Næring det gemene

Borgerskab med Hustrue og Børn have til deres Underhold¬
ning: saa befales,

At det uden nogen Forøgelse eller videre Extension skal
forblive ved de Holmens Folk i Forordn. af 2 Maii

1685 og Rescr. 12 Decbr. 1738, samt den om borger¬

lig Næring, hvorvidt den de Militaire kan tillades,
udgangne Forordn. af 10 Martii 1725 forundte Frihe¬
der (9).

Rescr. (til Geheime=Raad Holstein, som Pa¬

28 Od.

tron for Kjøbenhavns Universitet, at give det

Juridiske Facultet Gjenpart), ang. hvorledes Exa¬
muena Juridica ved samme Universitet skal an¬
stilles (1).
Gr. I Forordn. af 10 Febr. 1736 er befalet, hvorledes

dermed skal forholdes; men, som en Examen ikke saa meget
holdes for dens Skyld, der bliver examineret, som til den
Ende, at Publicum kan være overbeviist, at den, som exami¬

neres, er saaledes beskaffen, som han i de ham efter ovenbe¬
meldte Forordning givne Testimonus er beskreven: saa tilkjen¬

degiver Kongen hermed Sin ydermere Villie, anl. hvorledes

Examina Juridica her ved Universitetet med de unge Mennesker,
som her have studeret, og ville søge i Kongelig Tieneste at
blive emploierede, skal anstilles.

A 5

In¬

(9) See Artikulsbr. 29 Julii 1756, 667, Forordn. 26
Decbr. 1770, §. S. 124., Rescr. 18 Martii og Prom.
9 Julii 1785.

(1) See Rescr. 4 Junii 1777 og 17 Decbr. 1784, cfr.
Fund. 29 Jan. 1782, ). 2.

1746. 10

Kongelige Rescripter,

1—

28 Oct.
5. 1.

Ingen skal til Examen antages, medmindre Professo¬

res Juris ere forsikrede, at han forud har erhvervet sig

tilstrækkelig Rundskab i de Videnskaber, udi hvilke han
begjerer at blive examineret; hvorfore Examinandi bør

forud flittig høre de Collegia, som af Professorerne hol¬
des, og henhøre til det Studium, som enhver lægger

sig efter; og Docentes derforuden bruge den Maade, at
de deres Lectiones til visse Timer med deres Collegian¬

ter igjentage, saasom Enhver, der agter at underkaste sig

Examen sine Studia tilforn under nogle af Professorec¬
S. 2.

nes Opsyn ordentlig bør have tracteret. De holdende

Examina skal, i Henseende til de foretagende Materier,
saaledes indrettes, at, naar et Subjectum er sindet at

applicere sig paa de Ting, som vedkomme enten Ju¬

stits= eller andre til Staten eller Politien henhørende
Embeder, da skal fornemmelig in examine de Videnska¬

ber behandles som de sig derudi kunde føre til Brug og
5. 3.

Nytte. De, som tænke at gjøre Ansøgning om Justits¬

betjeninger, skal fornemmelig in Jure Naturæ in Jure

patrio Danico vel Norvagieo nogenledes in Jure Ci¬
vili Romano Germanico, in procefsu judiciario, in

Jurisprudentia Criminali amkp Militari, og i det mindste
in Jure publico univeriali examineres; da derimod, naar
En vil søge et til Staten eller Politien henhørende Em¬

bede skil der in Examine meest paa følgende, nemlig
Jus naturæ E gentium, Politicum, Jus Publicum uni¬
verfale &amp; particulare, Notitiam statuum &amp; rerum pu¬

blicarum Europæ, og alene Jus patrium, cum levi
tincura juris Romano-Germanicum &amp; Processus judi¬

ciarius, reflecteres; men, saafremt Subjecta maatte

være af de Tydske Provintser, da skal de fornemmelig
in Examine gjøre Rede for deres Kundskab in Jure pa¬

trio, in Jure Justinianeo, og in Jure Canonico. Og
skal Docentes i deres Forklaring af Legibus &amkp; Ordina
tioni¬

Resolutioner og Collegialbreve. 11 1746.
tionibus Provineialibus, Jure Saxonico &amp; Lubecensi 28 OG.

altid demonstrere den imellemværende Forskjel, og hvor¬
udi de fra hinanden afvige, ligesom og Jus Feudale i
denne Examen ei heller maae forbigaaes. — Med dem,

5. 4.

som ere af Adel eller høiere Standspersoner, naar de

sig forbemeldte Examen ville underkaste, skal saaledes,

som i den 2den og 3die Post meldet er, efter deres Stand
og de Betjeninger de tragte efter, in Examine forholdes:
iligemaade maae Examina med de unge Mennesker fore¬

tages, som allerede have absolveret deres Studia, saa¬
som Kongen ikke vil, at Nogen maae tillades enten at reise

Udenlands (5), eller nyde nogen af forommeldte Slags

Embeder, eller nogen anden Charge, forinden han sig
til slig Examen har indfunden,, og samme sustineret.

De, som ikke her ved Universitetet have studeret,

5. 5.

og her ville søge nogen Befordring, maae ogsaa til Exa¬
mien admitteres i saadanne Videnskaber, om hvilke udi

§. §. 2 og 3 tilforn er bleven meldet. Disse Examina,

§. 6.

hvorom i §. §. 4 og 5 tales, skal per modum colloqvii
holdes i Geheime=Raaderne af Conseilet, En af det

Collegio, hvor han søger at emploieres, og de Profes¬
sorers Overværelse over de Videnskaber, som Enhver

har lagt sig efter, og henhører til det Embede, hvorom

han tænker at gjøre Ansøgning. Saadanne Examina

5. 7.

skal anstilles enten paa Consistorio, Cancelliet, eller i

den af Geheimie=Raadernes Huuse, som ved Examen
er tilstæde (t). Naar forskrevne Examina foretages,
maae det og tillades, i Fald Examinandi det skulde for¬

lange, ved et trykt Programma, som af en Protesfore

Juris efter den Orden, som de følge paa hinanden, for¬

fattes, til saadän forestaaende Examinis Overværelse og
Paa¬

(5) See Examen=Forordn. 11 Maii 1775, §. 18. og
Fund. 29 Jan. 1782, 6. 29.

(t) Forandret ved Rescr. 8 Septbr. 1769, §. 2.

5. 3
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Kongelige Rescripter,
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28 Oé. Paahør at invitere dem, som maatte være Elskere af

Studeringer; og skal i saadan Programate, som ikke
maae være trykt uden paa et Ark in Qvarto, en eller an¬

den nyttig Materie afhandles. Og, som der paa fore¬

skrevne Maade alene saadanne Subjecta examineres, om

hvis Duelighed man af deres private Flid forud er over¬
beviist, saa maae det, for at give Publico saa meget

meere Forsikring om slig en Candidati Dygtighed og Ca¬

pacitet, staae de Fornemmeste af de Tilstedeværende
5. 7.

frit for, et Par Qvæstioner ham at forelægge. Hvad
Udfald saadanne Examina faae, skal altid skrivtlig

forfattes og Kongen forestilles, naar en saadan
Person gjør Ansøgning om en Betjening, paa det at

hans Duelighed kan blive bekjendt, og derpaa reflecteres.
§. 10.

Da det saaledes som oven meldt, ikke er Nogen tilladt

at reise Udenlands, forinden han Examen her har fu¬

stineret, saa haver Examinatores, ligesom de befinde
det til hans Gavn og Nytte at være, at foreskrive ham,

hvorhen og hvorlænge han kan reise, samt hvorpaa han
sig imidlertid haver at applicere, hvorom han hvert hal¬

ve Aar haver at indsende sin Relation, som af Examina¬
toribus ved hans Tilbagekomst bør paaskjønnes, hvorle¬
des han sin Tid imedens han har reist Udenlands, har

anvendt, hvilket Kongen ogsaa skal refereres. — Og er
i Cancelliet føiet de Anstalter, at, naar Nogen maatte
være beskikket til et Justitien Staten eller Politien
vedkommende Embede, hans Bestalling ham da ikke

udleveres, førend han i Cancelliet har indleveret Attest

fra det Juridiske Facultet, at han er examineret og
befunden beqvem til saadan Slags Embede; om hvil¬

ket og i de andre Collegier den fornødne Anstalt er
føiet (u).

Rescr.

(u) Cfr. Forordn. 10 Febr. 1736. I. §. S. 9. 10.
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Rescr. (til Geheralpostamtet), ang. at Stiftbefa= 4 Novb.
lingsmændene maae give Attester for de Breve, deres
Embede vedkommer ligesom for de Breve, Kongens

Forretninger og Tjeneste concernerer (V).

Rescr. ang. et Heste=Marked i Nyborg (D). 12 Novb.
Rescc. (til Høieste =Ret), ang. Voteringen at Ti¬ 18 Novb.
den kan spares, og Procuratorerne at beflitte sig paa

mueligste Korthed og Tydelighed, i hvilken Henseende

§. H. 10, 11, 24 og 25 af Iestructionen igjentages, og

§. 14 udvides. (Saasom Kongen ønsker, at de mange ind¬
stævnte Sager snarest mueligt kunde afhandles) (y).

Krigscanc. Skriv. (til General-Auditeuren ved Land= 19 Novb.
Etaten i Danmark), ang. at de Deserteurer, som af

sig selv indfinde sig, skal forhøres, af Krigsret dømmes,

og Dommen indsendes (2).
Rescr. (til Chefs for Regimenterne) hvorved den23 Novb.
indførte Brug, aarlig at indsende Conduitlister, op¬

hæves, saaledes, at samme fra nu af ganske ophører (a).
(Saasom Kongen er forsikret om Chefens Nidkjerhed og Tro¬
skab for Tjenestens sande Befordring, og at han ved Forslage
til Vacancers Besættelse eed= og pligt=messig vil proponere

de i hver Charge, som efter Anciennetet kan tilkomme Avan¬

cementet, saafremt de saadant ved Flid og Application samt
god Conduite fuldkommen fortjene, men i andet Fald foreslaae
de Næstfølgende, som til Befordringen er befunden beqvem¬

mest og dueligst, saa at Kongen kan forlade sig paa, at Che¬
fen ikke blot vil see paa Anciennetet, og af den Aarsag fore¬

trække efterladne og af slet Conduite værende Officerer andre
sig

(y) See Forordn. 17 Junii 1771, §. 9, og Plac. 12 Sept.
1772.

(7)Sees i Resc. 14 April 1747, C. III.

(y) See Instr. 7 Decbr. 1771 (lovet af Hr. Assessor Schon),
§. H. 12, 13, 18, 30:32.

(2) I Aothes Rescripter I. 27.; see Forordn. 16 Novbr.
1763.

(a) Det er formodentlig igjen befalet i Aaret 1770, efr.
Skriv. 22 Decbr. 1770. VI. 1. 284.

1746. 14
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Kongelige Rescripter,

23 Novb. sig i Tjenesten Distinqverende, men meget meere lade det vä¬
re hans fornemste Omsorg, at alle forefaldende Vacancer med

lutter dygtige og dertil meest beqvemme Subjecta vorde besatte).

Rescr. (til Commissarierne ved Lovens Revision),

25 Novb.

ang. at den dem i saa Maade anbefalede Commission ind¬

til videre skal ophøre (6); og at de til det Danske Can¬
cellie haver ar indsende alt hvad Enhver af dem i denne
Materie kan have annoteret, samt den holdte Commis¬

sionsprotocol og alle andre til Lovens Revision henhøren¬
de Projecter og Subsidia, saavelsom og alt hvis af de

fra det Danske Cancellie udlaante Protocoller er bleven
excerperet, med Desianation.
(Saasom Kongen er bleven
berettet, at med denne Revision ei paa den Maade, som der¬
ved hidindtil er bleven brugt,kan opnaaes den forønskte

Endskab).

25 Novb.

Rescr. (til Geheime=Conferentsraad Joh. L.
Holstein), ang. hvorledes med den Danske og Nor¬

ske Lovs Revision herefter skal forholdes.
Gr. Da Kongen har ophævet den til Lovens Revision an¬

ordnede Commission (0); men derhos i Henseende at de ud¬
gangne Forordninger ere opvoxne til en saadan Mængde, at
de i Vidtløftighed overgaaer Loven selv er sindet, at lade

foretage en nye Revision over saavel den Danske som Norske

Lov, for at faae dem til Undersaatternes Tarv og Nytte for¬
bedrede: saa er funden for godt,

At saadan Lovens Forbedring skal herefter saaledes

indrettes at Texten bliver uforandret; men at et
Tillæg bliver forfattet efter Lovens Artikle, og i den

samme Orden: 1) om Forandringerne, som i enhver Ar¬
tikul Tid efter anden ere gjorte, og endnu af saadan Be¬

skaffenhed blive befundne, at de fremdeles bør staae ved
Magt; 2) om de nye Forordninger om hvilke Loven ei
taler, og befindes at være nyttige; og 3) om de Forbe¬

dringer eller saadanne Forandringer og Additioner af
hvilke Nytten og Nødvendigheden tydeligen kan sees, og
som

(b) See næstfølgende Rescript.

(0) See næstforestaaende Rescript.
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som til Sagens Oplysning og Tydelighed paa ethvert25 Novh.
Sted i Loven kan tjene: hvilket alt saaledes skal skee, at

dermed siden de fleste Forordninger og Rescripter kunne
casseres. Til dette Verk at fortsætte, skal, paa det at
Stilen overalt kan blive lige, bruges Een alene, hvortil

Kongen Een vil udnævne (0), som for dette Arbeide no¬

get i sin Tid efter nærmere Forestilling skal tillægges;
men, som den, der skal gjøre det første Project formo¬
dentlig vil i det mindste forlange en studeret Skriver til

Hjelp, saa skal ogsaa dertil Een af Secretairene i For¬

slag bringes. Og, paa det at dette Verk kunde blive
bragt til behørig Fuldkommenhed, vil Kongen lade ind¬

hente den forfattede, og for den største Deel fuldfærdige¬
de Søe=Ret (e), saa og tillade, at af alle Expeditions¬

contoirer maae faaes de dertil behøvende, og siden Lo¬

vens Publication emanerede Rescripter; da Kongen li¬
geledes vil lade befale Stiftamt= og Amtmændene, Bi¬
skoperne, Assessorerne i Overhofretten og i Hofretten,

Landsdommerne, Laugmændene, Magistraten og Bye¬

føgden samt Politiemesteren i Kjøbenhavn, saa og nogle
af de vittigste Høieste=Rets=Procuratorer at indsende

Observationer, Loven og Forordningerne til Forbedring (1).
Naar saadanne Efterretninger ere indhentede, og oven¬
bemeldt Person, som anbefales dette Arbeide, med Lo¬

vens Forbedring nogenledes er avanceret, vil Kongen la¬

de det give til Revision af 3a 4, som i sin Tid næv¬
nes (E), og, saafremt de derom ei skulde kunne foree¬

nes, skal det gives til en af Sine Geheime=Raaders

Decision. Endelig, naar heele Loven paa forskrevne
Maa¬

(0) See Rescr. 12 Maii og Instr. 22 Sept. 1747.

(e) See Rescr. 22 April og 16 Decbr. 1746.

(f) See næstfølgende Rescript, med der Paaberaabte.

(4) See Instr. 22 Septbr. 1747, S. 9., Rescr. 21 Novbr.
1755 og 23 Jan. 1756.
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Kongelige Rescripter,

—

25 Novh. Maade er bleven igjennemgaaet, vil Kongen med Tiden
anordne en Commission af 12 og Fleere, om fornødent

eragtes, bestaaende af Lærde, Lovkyndige, Geistlige
Landmænd Søefolk &amp;c., som da skulle eftersee og exami¬
nere alting paa nye igjen, og derefter indsende deres An¬
mærkninger, enhver sit Metier vedkommende, til Can¬

celliet, hvorfra det Kongen til Approbation skal fore¬
stilles.

25 Novb.

Rescr. (til enhver af Stiftbefalingsmændene i Dan¬
mark (h)), ang. at beordre Magistraten og Byefogder¬
ne i Stiftets Kjøbstæder samt Herreds= og Birke=Fog¬

derne i det (de) ham anbetroede Amt (Amter), til sig at
indsende hvis de i deres Embeders Forretninger og i an¬

dre Tilfælde Loven og Forordninger til Forbedring
have obferveret, hvilket Stiftamtmanden tilligemed hvis

han selv=i saa Maader til Forbedring ligeledes kan have
remarqveret, til det Danske Cancellie haver at indsende.
(Saasom Kongen, fordi de Kongelige Forordninger ere opvox¬
ne til en saadan Mængde, at de i Vidtløftighed overgaaer

Loven selb, er betænkt paa, at lade foretage en Revision saa¬

vel over den Danske som Norske Lov, for at see dem til Un¬

dersaatternes Tarv og Nytte forbedrede) (i).

25 Novb.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge, Aggers¬

huus=Stift (k) undtaget), det samme (D, saa og ilige¬
maade at tilkjendegive Laugmændene (m), at de ogsaa til
Cancelliet have at indskikke, hvad de til forommeldte Lo¬
vens Forbedring kunde vide at foreslaae.

Rescr.

(h) Til fleere, see næstfølgende 4 Rescripter, samt Rescr.
9 og 23 Decbr. 1746.

() See næstforest. Rescr., og Rescr. 8 Decbr. 1752.
(k) See næstfølgende Rescript.

(D) Dog Sorenskriverne i Steden for Herreds= og Bir¬
ke=Fogderne.

(m) See Rescr. 12 Jan. 1753.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggershuus= 25 Novb.

Stift), det samme, saa og desuden at tilkjendegive Over¬
hofrettens Assessorer, at de ogsaa have at indskikke &amp;c.
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island og Fær¬25 Novb.

øe), ang., i Fald han kunde have samlet nogle Efterret¬

ninger, der kunde tjene saavel til den Danske og Jorske
som til den Islandske Lovs Forbedring, det da til Can¬

celliet at indsende.
Rescr. (til enhver af Biskoperne i Danmark og Nor¬ 2 Dec.
ge), ang. at beordre Provsterne til sig at indsende hvis
de kan have observeret, Loven og Forordningerne til

Forbedring, samt det tilligemed hans egne Remarqver
til det Danske Cancellie at indsende (n).

Rescript, ang. hvo der i Kjøbenhavn maae 2 Dec.
holde Bærestoel eller Chaise d Porteurs (0).

Canc. Skriv. (til 1. Stiftbefalingsmændene i 2

og 10

bec. (4)

Danmark og Norge, Aggershuus= og Christjan¬

sands=Stifter (p) undtagne, at ogsaa give de øv¬
rige Amtmænd Communication; samt 2. Grever¬
ne og Friherrerne i Danmark), ang. at Delin¬

qventer strax i Fæstningerne (r) vorde modtagne.
Gr. Da det er fornummen, at en og anden af Comman¬

danterne i Fæstningerne, naar Delinqventer enten af Civile
eller Militaire Stand ere blevne hendømte til Fæstnings=Ar¬
beide,

(n) Ellers ligesom Rescr. til Stiftbefal. i Danmark af 25

Novbr.; see Rescr. 19 Jan. 1753.
(0) Man finder ikke dette Rescript uden i Lybeckers Udtog
II. 132.

(p) See i næstfølgende Skrivelse.
(9) Til 1. den 3die og 2. den 10 Decbr.

(1) Hvilke, sees i Forordn. 29 Junii og 7 Sept. 1764 samt
Rescr. 3 Martu 1774.

V. Deel. 1 Bind.

B
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——

3 og 10

Dec.

beide, og til Fæstningerne ere fremsendte, ei slige Delinqven¬

ter uden foregaaende Ordre, have villet imodtage, hvorudover
slige Delinqventer, i sær ved Civile Jurisdictioner længe
have hensiddet, Landet til Byrde og Omkostning, indtil de
af Commandanterne forlangede Ordres kunde erholdes: saa har

man, for dette efterdags at see forekommet, corresponderet
med Krigscancelliet; og uu derfra faaet den Efterretning,

At det, som tilforn om Delinqventers Antagelse til
Slaverie i Fæstningerne har været anordnet, af Land¬

Etatens Generalcommissariat, igjen er bleven reitereret,
og Commandanterne befalede, alle til Fæstninger Hen¬
dømte, hvad enten de sortere under den civile eller mi¬

litaire Jurisdiction, straxen uden foregaaende Konger.
Ordre at imodtage, naar de dem fra vedkommende

Stiftamtmand, Amtmand eller Øvrighed vorde tilskik¬

ket, og den over dem ergangne Dom in Originali pro¬
duceret, samt vidimeret Copie deraf til Vedkommende
leveret.

3 og 10

Dec. (8

Canc. Skriv. (til 1. Stiftbefalingsmændene
over Aggershuus= og Christjansands=Stifter, samt

2. begge Grever i Norge), det samme; saa og

at til ingen andre Fæstninger Søndenfjelds, end
Aggershuus, Frideriksstad, Friderikshald, Kongs¬

vinger, og Christjansand (t) kan imodtages Slaver
(saasom der Søndenfjelds findes endeel smaa Fæstninger, hvor
ingen Slaver enten kan bruges eller bjerges, foruden at, naar

Nogen der til Slaverie bliver hensat, er det baade til en stor
Incommoditet for de smaa Garnisoner, der findes, dem at be¬

vogte, saa og langt større Uleilighed for dem at føre Slaver¬

ne til andre større Fæstninger for hvilke Aarsagers Skyld og
Commandanterne i disse smaa Fæstninger ere blevne beordrede,
ikke Nogen at modtage).

5 Dec.

Confirmation paa de Varde=Kjøbstæd for¬
undte Privilegier, Friheder og Benaadinger.
Rescr.

(5) Til 1. (ligeledes at bekjendtgjøres Amtmændene) den
3die, og 2. den 10 Decbr.

(1) Nu ei i denne og Friderikshald, see Forordn. 7 Sept.
1764.
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Rescr. (til Amtmændene i Danmark), ang. at beordre 9 Dec.
Herreds= og Birke=Fogderne til sig at indsende ::1 *

Loven og Forordninger til Forbedring &imp;c. (u).

Rescr. (til Biskoperne i begge Riger, og No¬ 9 Dee.
tits til General Kirke-Inspectionscollegium), ang.

at Ingen maae forskrive eller holde Folk fra de
Hernhutiske Menigheder til Børns Underviisning el¬
ler Andet, og at ingen Skole af dem maae holdes (V).
Gr. Omendskjønt i Forordn. af 29 Jan. 1745 er forbuden,
at Ingen' maae begive sig til Hernhnt og andre slige mistænk¬

te Steder, for i de der oprettede Menigheder og Seminarier
at blive underviiste i deres Christendoms=Kundskab, har Kon¬

gen dog med Mishag maattet fornemme, at der findes nogle

af Undersaatterne, endog iblandt Præsteskabet, som have for¬

skrevet Skolemestere fra de Hernhutiske Menigheder i Tydsk¬

land, til at undervise baade deres egne og Fremmedes Børn,
som de have taget til sig, hvilket ikke kan ansees for andet end
en aabenbar Jllusion af forberørte Forordning og dens Øiemær¬

ke, at Folk, naar de ei selv maae reise eller sende deres Børn

ud, lade fra mistænkte Steder komme Folk her ind til Ung¬

dommens Underviisning, der kan være saameget farligere, siden

slige Folk og Skölemestere kan have meere Leilighed, under¬

haanden at befordre de Hernhnters vidt udseende Hensigter, ja
og ved at faae smaa Børn oplærte i deres Meninger, kan
uformærkt indføre et Schisma i Kirken. Paa det saadan Far¬

lighed i Tide kan forebygges, er funden for godt ved denné

Befaling at declarere, og derhen at extendere forberørte For¬
ordn. af 29 Jan. 1745,

At, ligesom det er de Kongelige Undersaatter i begge
Riger under høi Straf forbuden, at reise ud til foran¬

førte Hernhutiske Menigheder, saa skal det ligeledes stræn¬
geligen og under vilkaarlig og høi Straf, som Kongen
selv vil dictere, være forbuden, at nogen af Undersaat¬

terne i begge Riger maae understaae sig at forskrive,
antage eller holde Folk, være sig Mands= eller Qvin¬
B 2

des¬

(u) I øvrigt ligesom Rescr. af 25 Novbr. til Stiftbefal. i
Danmark, see Rescr. 29 Decbr. 1752.

(V) See nøie Plac. 23 Decb. 1771, Declar. (i Rescr.) 7
Aug. 1772, Prom. 28 Decbr. 1776, 16 Aug. 1777
og 19 Decbr. 1778.
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Kongelige Rescripter,

—

des=Personer, frä nogen af de Hernhutiske Menighe¬

der hverken til at undervise Børn eller hvad anden
Pretert det end være maatte; hvorfore og Biskopen skal
see denne Befalings Indhold stricte efterlevet, og ligele¬

des paalægge hans underhavende Geistlighed, Provster
og Præster, at have nøie Indseende ikke alene med

dette, men endog dermed, at ikke noget Sted nogen
Slags saadan Indretning af Skole eller Andet gjøres
af En eller Anden, som kan have Skin af Seminario.

9 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Christjan¬
sands=Stift), ang. Forandring i Stavanger¬

Kjøbstæds Privilegier, i Hens. til Bøndernes
Korn=Salg og Træe=Kjøb.
Gr. Som endeel Bønder af Jedderens=Fogderie have an¬
søgt Tilladelse, at henføre og bortsælge deres Korn=Vare til

hvad Steder, de kunne obtinere høieste Priser, med videre; og

af Stiftbefalingsmandens Erklæring er fornummen, at Kjøb¬
mændene i Stavanger ikke have holdt nogen Udliggere paa de

Steder i Amtet, som uden for Byens Circumference af 3 Mi¬
le er beliggende: saa har Kongen funden for godt,

De Stavanger-Kjøbstæd hidtil forundte Privile¬
gier og Friheder at forandre og indskrænke derhen, at

det herefter skal være alle og enhver af de Almuer, som
uden for (*) Byens accorderede tre Miles Circumference

ere boende, tilladt, deres Korn=Dare overalt i Norge

at sælge og henføre, samt sig behøvende Træe=Last fra

Hardanger, Nord= og Sundhord item Lister=Amt igjen
at tilkjøbe, dog med de Vilkaar, at Almuen med alt,

hvis som til Søes enten ud= eller indføres, holder sig
Toldroullen efterretlig.

§ De¬

Instruction for Politiemesteren i Bergen
(ved Rescript sendt 1. in Originali til Politieme¬
steren, 2. i Gjenpart til Politie=Retten i Bergen),
hvor¬

(*) Og inden for, see Rescr. 7 Junii 1765.

5nesolutioner og Collegialbreve. 21 1746.
—

—

hvorved ham tillægges meere Myndighed end han til¬ 9 Dec.
forn havde (x).

Vanartige Tjenestefolk, som ikke kan betale de af

6. 1.

Politiemesteren, i Følge Forordn. af 24 Jan. 1710,
Cap. 3. §. 6. tilkjendte Bøder, skal ved hans Sigelse
efter Sagens Beskaffenhed straffes paa Kroppen, en¬

ten med Fængsel paa Vand og Brød, Gabestokken, Spansk

Kappe, eller med Arbeide i Spinde= og Mannfactur¬

Huset der i Byen paa nogen Tid. (V). — Klager Nogen§.

2. — 3.

for ham, af onde og skarnagtige Mennesker at være be¬

draget eller bestjaalen ::* (2); behøves der og Bid¬
ner i slige og deslige Politie=Sager at føres, da maae

de og paa Politiekammeret edelig afhøres: og skal de,

som saaledes i Byen attraperes og angives (skjønt de ik¬

ke sortere under Byens, men anden civil Jurisdiction),

samt hvis Vidner til Oplysning behøves, alle være i
slige, ligesom i andre Politien vedkommende Sager,

pligtige, efter Aftens=Varsel paa Politiekammeret, i

Følge Forordn. af 13 Maii 1702, at møde, og der
deres Vidnesbyrd efter Loven og Forordn. af 3 Martii

1741 aflægge. Skulde de Anklagede og som skyldige
angivne Personer udeblive &amp;c. (a). Naar Forhør i sli¬ 5. 4.

ge Sager paa Politiekammeret er holdet, og Vidner der

ere afhørte, skal Politiemesteren Klagen tilligemed For¬
B 3

høret

(D) See Rescr. 22 Decbr. 1747, 17 Jan. 1749, 16 Sep¬
tembr. 1768, 22 Junui 1774, 26 April og 17 Decbr.
17775 esr. Rescr. 23 Septbr. 1763 og 8 Decbr. 1769.

(y) See Anordn. (i Rescr.) 29 Aug. 1755, Cap. 2, S. 4.

og Rescr. 7 Aug. 1776 cfr. Rescr. 8 Decbr. 176
§. 1. c. — §. 2 er ligesom §. 2 i Instr. 24 Marti
1741. cfr. Instr. 5 Junii 1776, B. III. 7.

(2) Hidtil som 6. 3. i Instr. 1741.
(a) Fremdeles som samme, dog i Slutn. staaer: han maae
udpante; cfr. Rescr. 8 Decbr. 1769, 5. 1. d.
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høret og Vidnernes Udsigende til Stiftamtmanden over¬
levere (b), som da strax (i sær om grovt Tyverie eller

Bedragerie, som dertil kan henregnes, e begaaet, eller

og om den Anklagede oftere forhen er befundet i Ty¬
verie) foranstalter, at Sagen paa lovlig Maade ved

Byetinget eller andet den Skyldiges Værneting til
Dom og vedbørlig Straf imod den Skyldige vorder
§. 5.

paatalt, &amp;c. (c). Og, paa det onde og tyvagtige Men¬
nesker, naar Klageren ikke kan eller vil bekoste deres vi¬

dere Tiltale og Afstraffelse, ikke maatte ustraffede hen¬

gaae: saa maae (naar Factum, som forbemeldt, paa
Klagerens Bekostning og Ansvar ved Forhør og Vidner
paa Politiekammeret dem er overbeviist) slige Sagerø

videre Paatale og de Skyldiges Underholdning, Pa¬

retægt og Afstraffelse, saavidt den Skyldiges Formue
ei tilstrækker, af Publicum betales, i Følge Forordn. af
§. 6.

19 Maii 1741, §. §. 6, 7 og 8. — Paa det at de Sa¬

ger som for den der i Byen ved Rescr. af 30 Aug. 1743
anordnede Gjeldscommission forefalder desto hastigere
kan afgjøres, saa befales, at, naar Debitor beraaber

sig paa at vil føre Vidner til at afbevise det mod ham

gjorte Krav, da skal han navngive dem, og søge dem

ved Politiekammeret afhørte (hvor de ligesom i andre
Politie=Sager, som forbemeldt skal være pligtige at

møde), samt besørge Vidnets Forhør til den ham af
Commissionen forelagde Tid irettelagt. Skulde Debitor

det forsømme eller ikke med Politiemesterens eller (i
hans Fraværelse) Politie=Fuldmægtigens eller Protocol¬

listens Attest bevise, at det ei har været mueligt at faae

dem afhørte, da forundes ham ei videre Udsættelse til
Vid¬

(b) Forandret ved Rescr. 22 Junii 1774; cfr. R. 1769, 5.
1. d.

(c) Fremdeles som den 4de §. i Justr. 1741; cfr. R. 8
Decbr. 1769, 6. 4.
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Vidners Førelse, men af Commissionen dømmes i Sa¬ 9 Dec.

gen efter de fremlagte Beviser. — Politiemesteren skal §. 7. (0)
i Følge Forordn. 24 Jan. 1710. Cap. 10. over Bægter¬
ne og Brandvæsenet have Direction, og tilsee, at

hver, som dertil er beskikket, efterkommer sin Pligt:
og skal Vagtmesteren (hvis Embede det er i Bergen at

have Opsigt med Dægterne), hver Morgen, saasnart
Vægterne paa Raadhuset have anmeldet, hvis Noget om
Natten kan være passeret, derom indberette, og ellers,

om fornødiges, levere skrivtlig Rapport til Politieme¬

steren, saavelsom og om nogen af Vægterne, enten for¬
medelst Drukkenskab eller i andre Maader, er befunden
efterladen og forsømmmelig, da Politiemester, angaaen¬

de Alt hvad passeret eller ham tilkjendegivet er, skal la¬

de holde Forhør og kjende paa Vægternes Forseelser til
Penge=Mulct Straf paa Kroppen, eller til Cassation

og Borgerskabs Forbrydelse efter Sagens Beskaffenhed.
Skulde Vagtmesteren findes forsømmelig i at have nøie
Opsyn med Vægterne, eller at have med nogen deres For¬

seelser seet igjennem Fiugre, eller og, om Borger-Run¬
den samt Brandvagten (e), som om Natten patrolle¬
rer paa Gaderne, skulde finde Vægterne sovende eller
drukne paa deres Poster, eller og, om nogen andre

Forseelser og Aordentligheder ere begaaede, og Vedkom¬
mende ikke samme strax om Morgenen angive; da, saa¬

snart Politiemesteren derom bliver vidende, skal han
derover holde Forhør, og efter Sagens Beskaffenhed
enten sætte dem, som Forseelsen have dulgt, i Bøder,

eller og, om Sagen er af Vigtighed, lade dem derfor

til ydermeere Strafs Lidelse for Politie=Retten tiltale:
men, saafremt enten Borger- eller Brand=Bagten paa
B4

(0) Cfr. Instr. 5 Junii 1776. B. IX.
(e) See Confirm. 2 Aug. 1775, 6. 11.

Corps
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Corps de Garden eller ved Rundgangen skulde forsee sig
enten med Drukkenskab, Slagsmaal, eller i anden
Maade begaae nogen Uordentlighed; da, saafremt

Skylden findes paa nogen af Borgervagtens Side, ha¬
ver han, efter holdte Forhør det for Magistraten at

tilkjendegive, som de Skyldige, om de ere af Borger¬

vagten, skal lade straffe, men, er Forseelsen begaaet af
nogen af Brandvagten, da dømmer Politiemesteren
dem enten i Bøder eller til Straf paa Kroppen efter

Beskaffenhed (1); og, om derunder skulde være forefal¬
det Noget hvoraf Bøder til Kongens Sagefaldscasse

kunde henhøre, da giver han det Byefogden tilkjende,
som besørger, at samme strax bliver paatalt og inddre¬
vet. Og, som Dægterne i alle Tilfælde skal staae un¬

der Politiemesters Befaling, saa skal han see derhen,
at Vægterne ei bruges til anden Tjeneste end Byens

Kattevagt og Politiens Tjeneste, i Følge Byens Væg¬

ter=Anordn. af 14 April 1704, som den 25 Novbr.
samme Aar er confirmeret, samt saavidt Forordn. af

26 Julii 1683 til Vægternes Forretning i Bergen kan
appliceres; dog. at han sig ikke med de Stadshaupt¬

manden i Bergen (efter den ham d. 31 Martii 1713

givne, og den 14 Julii 1714 (E) confirmerede In¬

struction tilkommende Forretninger i nogen Maade ha¬
5. 8.

ver at befatte. Naar Nogen ved paakommende Ilde¬

brand, eller ved de 2 der i Byen, Vaar og Høst, hol¬
dende Brand=Inqvisitioner, befindes, enten imod

Byens Brandordning af 16 Maii 1707 eller andre des¬

angaaende gjørende tjenlige Anstalter (h), sig at have
for¬
(6) Cfr. sammes 8de og 15de 5.

(8) Senest d. 24 Julii 1774, see bemeldte Confirm. 1775,
8. 15.

(h) See Anordn. (i Rescr.) 7 Octobr. 1754, Cap. 3, Rescr.

17 Junii 1768 og 23 Junii 1779; cfr. Confirm. 1775,
§. 9. 10, 11, 15.
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forseet, da skal dermed, ligesom hidtil skeet er, forhol¬ 9 Dec.

des, sag at, naar Politiemesteren Sagen og Forseel¬
sen har ladet undersøge og examtnere, og befundet den
enten af Vigtighed, eller saadan Beskaffenhed, at der¬

for ingen Bøder eller Straf findes dicteret skal han
de Skyldige til vedbørlig Strafs Lidelse for Politie¬

Retten (i) lade tiltale. Og, som Politiemesteren
saavel i Følge Forordn. af 24 Jan. 1710 som Brand¬
ordn. 16 Maii 1707 over det publigve og private

Brandvæsen skal føre Directionen, saa bør han paa¬

see, at saavel det Byen som Kirkerne tilhørende pu¬

bligve Brandredskab allertider er i forsvarlig Stand;
og, naar noget deraf maatte feile, som bør anskaffes,

eller behøver at repareres, da skal han tilkjendegive det

for Magistraten, som strax skal assistere ham (k) med
Ordre til Byens Kæmner og Kirkeværgere at de Be¬
koskningen dertil, saavidt Enhver vedkommer at vedlige¬

holde, anskaffe, som af Politiemesteren til Regnska¬
bernes Belæg skal attesteres: men, hvad det private

Brandredskab angaaer, som ethvert Huus og Gaard
efter den der i Byen ansatte Taxt bør have, da maae
han ikke tillade, at Brandredskaberne, som andet Løs¬
øre, sælges fra Eiendommene men ved samme for¬

blive, og, enten de sælges ved Auction eller af Haan¬

den, i Skjøderne indføres, hvad Brandredskab der
er og bør være ved Huset forinden Skjødet til Tinge

maae publiceres. — Da det efter Forordn. 24 Jan.

17108 Cap. 6, samt Cap. 7, §. 3 er Politiemesteren
paalagt, at have Tilsyn med Byens Torve, Almindin¬
ger, Gader, Broer, Peiter, Bolverker, Trapper

og deslige, at samme af enhver Vedkommende holdes i
B5

for¬

(D) Nu Brandcommissionen, efter R. 17 Junii 1768.

(k) See Rescr. 17 Jan. 1749.

5. 9.
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forsvarlig Stand; saa skal Magistraten hvad Publi¬
cum og Kirkerne samt de publigve Huse for deres For¬

toge heraf tilkomme at vedligeholde, uden Ophold (D),
paa Politiemesterens Anmodning, ved Kæmnerne, Kir¬
keværgerne og Forstanderne lade det Manglende repar¬
tere; men, naar noget paa. Indbyggernes Fortoge,

Brygger Trapper, Rendestene eller deslige bliver brøst¬
fældigt, og de samme efter Advarsel ved Betjentene ikke

strax reparere, skal Politiemesteren paa de Modtvilli¬
ges Bekostning det Manglende ved Broelægger=In¬
specteuren lade forfærdige og Bekostningen hos de

Skyldige udpante. Og, paa det Gader og Torve ikke
ved Broelægningen skal blive uordentlige og ujævne, ei

heller Byens Veiter og Rendestene til Vandfaldets Afløb

fra Fjeldet igjennem Byen til Søen efter enhvers eget
Behag, til Hinder enten for deres Naboer eller Publi¬

cum forandres: saa maae ingen Broelægning skee,

Gaders eller Veiters Reparation foretages, uden af
de beskikkede Broelæggere i Inspecteurens Overværelse

og efter hans Ordination. I øvrigt skal Politiemeste¬

ren stricte holde over, at Anordn. 16 Maii 1707 (om

Broelægningen i Bergen, med videre) af alle bliver ef¬
terlevet. Og, foruden det, som Politiemesteren ved For¬

ordn. 24 Jan. 1710 C. 6, §. 6 om Byens saavel pu¬
bligve som particulaire Brønde og Pomper er befalet,

anordnes, at de Vandbrønde, som findes paa Ind¬

byggernes Fortoge uden for deres Huuse, og ikke ere
af de publigve Vandbrønde, men i sær anlagte til Ind¬

byggernes Tjeneste, at hente det fornødne Vand af, skal

af dets Districtes samtlige Beboere uden Forskjel vedlige¬
holdes og renoveres; og, saafremt de det enten forsøm¬

me, eller ei derom kan blive enige, skal Politiemesteren

det Behøvende og Manglende ved Broelægger-Inspec¬
teuren

(1) See ibidem.
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teuren paa de Interesserendes og Omboendes Bekostning, 9 Dec.
som forbemeldt, lade forfærdige. — Paa det og med de

Ting, som Politiemesteren efter Forordningerne haver

at iagttage, og, til hans Embede at foranstalte, henhø¬
re, kan haves destobedre Fremgang, og han ikke ved for¬

gjeves Anordninger og Paamindelser til Vedkommende
skal gjøres kjedsommelig, og det Fornødne derover for¬
sømmes: saa bør saavel Politiecommissionen som Ma¬

gistraten i Bergen, efter Enhvers Embeds Medfør, i

alt hvis dertil udfordres, og efter Forordn. af ham fore¬
tages, uden Ophold være ham behjelpelig, og ham i

sin Charges Myndighed haandhæve, saa at han ikke af

Magistraten udi sine Forretninger, dem han selv bør
staae til Ansvar for, skal dependere, ei heller af Poli¬
tie=Retten uden for saavidt Nogen derved maatte fin¬

de sig fornærmet, og derover for Politie=Retten vor¬
der klaget, eller han i forekommende Sager forlanger

og behøver Politie=Rettens Raadførsel, Betænkende
og Resolution (m). — Som det og ofte i Bergen skal 5. 18.

hænde sig, særdeles om Høsten og i Slagter=Tiden, samt
i Fiskeriernes Tider, naar Bønderne indføre deres Av¬
ling til Byen, at de tidt træffe paa at sælge deres Vare til

saadanne af Indbyggerne, som efter at de Varene
fra Bonden og Landmanden først have annammet, siden

ved adskillige Paafund, naar de det Kjøbte skal betale,

søge at forfordele de fremmede og Udenbyes=Folk

samt Fiskere, deels ned at forholde dem deres Betaling,

fragaae Priserne og de forud gjorte Accorder, slaae Vrag
paa Varene, baade efter at de ere annammede, som og

undertiden, førend de annammes, da de dog forud af
Kjøberen have været beseete, betingede, og Haandpenge
derpaa leverede; hvorover Bonden og Landmanden under

saadan Tvang af en egennyttig Kjøber tidt maae sælge
sine

(m) See Rescr. 22 Decbr. 1747, 8. 2. og 17 Jan. 1743.
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sine Vare under deres Værd, og imodtage hvad Kjøberen
vil forunde ham; ligesom det vel og paa Bondens og
Landmandens Side kan skee, at de, enten ved andre

end ved de betingede Vares Levering, eller ved at sælge eet
og det samme Slags Vare paa een Tid til adskillige

Kjøbere, samt paa andre Maader søge at forfordele Ind¬

byggerne med videre; med hvilke Uleiligheder den liden¬
de Part de fleste Tider haver maattet tie stille og tage
Skade saasom Bønder og de fra Landet, ved at for¬

sømme deres Jordebrug og Fiskerier med at opholde sig
i Byen, for ved de ordinaire Retter at søge deres Ret,

tage meere Skade, end de paa den anden Side kan vin¬
de, da de D.sputer, som i deslige Tilfælde kan forefalde,

ofte ere om raae Sild og Fisk, samt Slagte=Qvæg, som

af Landmanden og Fiskere, for at sælges til Byen, ind¬

føres hvilke Vare, som Bedervelse ere undergivne, en¬
ten i Værdien forringes eller aldeles forraadne, og blive
Eieren til aldeles ingen Nytte, forinden at saadanne

Sager formedelst de Formaliteter som ved de ordinai¬
re Rettergange behøves, kunne komme til Ende: da (end¬

skjønt der ved Rescr. af 30 Aug. 1743 er anordnet en

Gjelds-Commission i Bergen til ringe Gjelds-Sagers

Forkortelse at skal holdes, hvilken kun holdes eengang om
Ugen, og til saadanne Disputers Afgjørelse, om den end

dertil var destineret vilde dog blive for langvarig, saa¬

som Sagerne der med Kald og Varsel Forelæggelse og

Procedur i det ringeste behøve 3 Ugers Tid inden de
kan paadømmes) befales, at, naar Sager af den be¬
skrevne Natur og Beskaffenhed imellem Udenbyes¬
Folk og Bønder eller andre Folk fra Landet, som
enten selv eller ved deres Tjenere lade indføre raae

Sild, Fisk, Rogn og deslige af Landets Producter
forefalde; da skal Politiemesteren, naar noget saa¬

dant for ham klages pligtig være at skaffe den Liden¬
de
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examinere, og efter Lov, Ret og Billigt)ed derpaa strar
at kjende; og, skulde han befinde, at under Disputen

af enten af Parterne har været sigtet tili noget Bedraa
eller Forurettelse, da haver han desudken at sætte den
Skyldige i Mulct efter Beskaffenheden.
Og, som de¬

slige Handlinger og Kjøbmandskaber imellem Bønder,
Fiskere og Borgere eller andre Inderzbyes=Folk sjelden
skee i Vidners Overværelse, som efter den 3die §. endog
i disse Tilfælde for Politiekammeret ranaae føres og afhø¬

res, saa tillades, at, naar Disputen ikke med hosværen¬
de Vidner kan oplyses, Politiemeste ren i slige Omstæn¬
digheder Benegtelses= eller Bekræftelses-Eed maae an¬
tage. — (o) — Politiemesteren skal efter Politiefor¬§. 11.—12.

ordn. 9de Cap. have Indseende med Laugene, at de

holde sig saavel de Laugene i Alnzindelighed vedkom¬
mende Forordninger og Rescripter som de hvert Laug i
Særdeleshed forundte Artikle efterretlige; og, dersom

han finder Nogen derimod at have handlet, da skal han
dem efter Beskaffenheden sarat Forordn. og Rescripter til¬

tale (P). Klager noget Laug, at de af Juskere:: (4)
begaaet; men, ere de Anklagede samt i Fuskerie og Næ¬
rings=Indgreb befundne af Militair=Stand, skal det
fra Politiekammeret meldes til Politie-Collegium,
og

(7) See Instr. 5 Junii 1776, B. VII. H. 9. og Fdn. 12
Septbr. 1753.

(0) H.11 er som §. 9 i Instr. 24 Martii 1741, undtagen
at her, i Steden for Spindehnset, staaer: næste

Spinde=, Tugt= eller Derk-Zuns; see Anordn. (i
Rescr.) 29 Aug. 1755, Cap. 2, 9. 4, og Rescr. 7 Aug.
1776, S. 9. 16, 18, 22= 24; cfr. R. 8 Decbr. 1769,
9. 1. b.

(p) Cfr. Instr. 5 Junii 1776, B. VIII. §. 1.

(4) Hertil som s. 11 i Instr. af 1741.

§. 13.
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og Sagen efter indgivne Klage eller fra Politiekammeret
gjorte Anmeldel se, uden foregaaende ordentlig udtagen
Stævning, i

§. 14.

Politie=Collegio foretages og paakjen¬

des (p). Forefailder nogen Tvistighed indbyrdes imel
lem Laugsbrøipre, deres Haandverk og Næring an¬
gagende; eller oom nogen Manufacturist, Fabricant
eller Laugsmester klager over nogen sin Arbeiders
Syends Dagløn ners eller Drengs øvede Forhold, Op¬

sætsighed, Skjøde.=løshed uflittig Tilsyn, Drukkenskab,
Arbeides Forsømmelse Borteblivelse eller deslige; lige¬

ledes om nogen Svend Dreng eller Daglønner be¬
§. 15.

sværer sig over sirl Husbond &ampc. (5). — Naar Prisen
paa Hveden og Rug, saaledes som den kjøbes og sæl¬

ges for, er hvert Fjerding Aar efter Bager=Laugs Art.
6 6. indleveret, og den Priis og Vegt, efter hvilken alt

Slags Brød af Hvede og Rug skal i næstfølgende Fjer¬

ding Aar sælges, er saaledes, som ved Laugs=Artikler¬
ne allerede skeet er, blevet i Politiemesterens Overvæ¬
relse og med hans Samtuskke regleret, skal Taxten af

Magistraten publiceres, som paa Laugets B.kostning
skal trykkes, publiceres og uddeles, og derudi anføres,

efter hvad Priis paa Rug og Hvede den er sat. Naar
det er skeet, skal Politiemester ofte, og i det mindste

hver 14 Dage, efter Laugs=Art. 7 §, lade Bagernes
Huse visitere og lade det af dem bagede Brød veie,

og, saafremt det ikke befindes sundt ogg forsvarligt ba¬
get, eller om det befindes af mindre Degt, eller og til

høiere Priis at udsælges end Taxten tilholder, da ha¬
ver han strax at kjende alt det Brød som hos Bageren

findes, til Byens fattige Skoler og Manufacturhu¬
se.
(1) Cfr. Jnstr. 1776, B. VIII. §. 2.
(5) Fremdeles som §. 12 i Jnstr. 1741; see Fdn. 12 Sept.
1753, Cap. 4, §. 11 og Instr. 5 Junii 1776, B.VIII.
5. 3.
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Bøder og anden Straf efter Forordningen. Ligeledes
haver han og, som forbemeldt, at paasee, at ved andre

Taxter (som enten efter Loven eller sær Kongel. Anord¬
ninger fornødiges at sættes som da og i hans Nærvæ¬

relse og med hans Samtykke skal regleres) bliver den
Billighed iagttaget, at hverken Publicum, ei heller de,

som deres Vare efter Taxt skal udsælge, blive fornærme¬

de; og i øvrigt holde over, at Vedkommende holde sig
Taxten efterretlig; og, saafremt nogen Mislighed fin¬
des, eller derover beviislig klages, da strax og uden no¬

gen Forskaansel derpaa kjende og dømme. — Politie¬

§. 16.

mesteren maae i alle slige og andre Politien vedkom¬

mende Sager dømme og straffe til 4 Lod Sølvs Vær¬
die (t); hvilke Bøder Politiemester, saafremt hans

Kjendelse ikke inden 14 Dage (U), efterat den er afsagt,
for Politie=Collegio sammesteds er paaklaget, og den
Skyldige boer eller opholder sig der i Byen, maae ved

sine Betjente eller Underfogden lade exeqvere og ind¬
drive (7). Og, naar Nogen formener sig enten af Po¬

litiemester eller hans Betjente fornærmet, da skal der¬
med forholdes efter Forordn. af 19 Jan. 1692. Befin¬
des derimod Nogen uden billig Aarsag at have klaget

over enten med ubillige Bøders Paalæg, Arrest eller

i andre Maader af Politiemesteren at være forurettet,
da bør Politie=Collegium den, som saaledes ubilligen
har klaget, med ydermere Mulct og Straf derfor ansee,

saasom Kongen alvorlig, vil have ham haandhævet ved
den Myndighed, som til hans Forretninger gjøres for¬
nøden,

(t) See Rescr. 16 Sept. 1768, §. 2, 17 Decbr. 1777
B. i Slutn., cfr. R. 8 Decbr. 1769, 5. 2.

(u) See R. 7 Aug. 1776, §. 27 og 12 Aug. 1778,
§. 12.

(y) See Rescr. 26 April 1777, 5. 4.

§. 17.
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nøden, og ham er forundt (X). Enhver som i Poli¬

§. 18.

tien vedkommende Sager haver noget for Politie=Col¬
legio at klage, skal i Følge Politie=Forordn. 24 Jan.

1710 10de §. selv, enten mundtlig eller skrivtlig,,
sin Sag fremføre og ingen Procurator tilstædes

Sagerne for Retten at antage og agere; medmindre det
kunde være i de Sager som betræffe nogen Straf paa

Ære eller Legemet til Beskæmmelse (hvorunder ikke
skal forstaaes Gabestok Spansk=Kappe, Arbeide
eller Tugthuus, Fængsel paa Vand og Brød og de¬
slige arbitrair Straf, hvorved ingen paa Æren beskæm¬
mes), saa og de Sager, hvis Hoved=Summa kunde

være af 30 Lod Sølvs Værdie. Og skal Politie=Commis¬

sionen bruge al den Flid, som kan anvendes at Sagerne

ei komme i nogen lang Forhaling, men at saavel Processen
som Justitien og Executionen med en god Prompti¬
8. 19.

tude bliver forvaltet (V). Paa det at de Sager som

Politiemesteren efter sit Embeds Medfør og til Justitiens

Pleie eragter fornrdent for Politie=Commissionen til
Paadømmende eller i andre Maader at lade indkomme

desto hastigere kan nyde den tilbørlige Fremgang, da

(naar Sagen paa Politiekammeret er forhørt og era¬

mineret, og Politiemesteren ved sin Kjendelse har er¬
agtet, at Sagen der bør indkaldes) maae deslige Sager

i Følge Rescr. 24 Decbr. 1706 uden nogen videre udta¬
gen ordentlig Stævning (2) alene efter Politiemeste¬

rens Henviisnings-Kjendelse som af Politiebetjen¬

tene til den berammede Tid lovlig skal forkyndes og
paategnes, efter 3 Solemærkers Varsel foretages;

til hvilken Tid de Paagjeldende, som ere for Sagen,
skal være pligtige at møde, og, saafremt de efter skrivt¬
lig
(7) R. 22 Decbr. 1747, §. 2.
(y) See Rescr. 17 Decbr. 1777, A. og Slutn.

(2) Cfr. Rescr. 24 Jan. 1766.

Resolutioner og Collegialbreve. 3.,
3 1746.
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2

lig og atter forkyndt Forelæggelse endda udeblive, bør 9 Dec.
Sagen strax optages, og efter den i Rette komne Op¬

lysning paakjendes og dømmes (a). — Ligesom Politie¬ 6. 20.

mesteren efter Pol. Fdn. 24 Jan. 1710 selv antager
og med Instrux forsyner Politie=Betjentene maae han
og ligeledes, for at holde dem i god Orden, selv straffe

dem, som findes efterladne, egennyttige, ubeskedne i
deres Forretninger, eller til Drukkenskab hengivne, med

Penge=Mulct, Arrest, eller Cassation efter Sagens Be¬

skaffenhed (b); og, paa det han kan faae skikkelige Folk
til Betjente, og de destomeere opmuntres til med Flid og

Troeskab at gjøre deres Forretninger, saa skal Politie¬
betjentene naar de have tjent i 8 a 10 Aar, og ellers

med tilbørlig Flid og Troskab have opført sig, nyde de

Tjenester eller Bestillinger som i Byen vacant bli¬
ve, og dertil frem for Andre af Magistraten forfremmes
og beskikkes. Og, som Politiemesterens Forretninger
ved denne Instrux udi adskillige Ting vil forøges, saa
at han Embedet vel neppe med de nu havende 2 Politie¬
betjente forsvarlig kan bestride, saa tillades i Anledning

af Pol. Fdn. 24. Jan. 1710, 3die §., at endnu 2 Po¬
litiebetjente til de forhen beskikkede maae antages, og saa¬

ledes være 4 Betjente, hvoraf de 2 inden, og de 2 uden

Byen vexelviis kunne inqvirere, undtagen Søn= og Hel¬
lig=Dage, da de alle 4 efter Politiemesterens Ordre udi

Byen bør forrette alle sædvanlige Inqvisitioner, dog
ikke uden 2 og 2 sammen, hver paa sine Steder; hvilke

4 Betjente skal af Byen nyde vedbørlig Belønning og

Flytte=Penge, naar de i Politie=Forretninger uden
Byen

(4) See R. 17 Decbr. 1777, A. 5. 2. og Instr. 5 Junii.
1776. A. 9. 11.

(b) See Rescr. 22 Decbr. 1747, 9. 4.
V. Deel. 1 Bind.

C
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1

9 Dec.

Byen skulle reise, paa samme Maade, som hidindtil ef¬
ter Rescr. af 28 Junii 1737 skeet er i Fald Politie¬

Retten ei ved nøiere Overlæg skulde udfinde beqvemmere
Middel, hvorved de sidst antagne 2 Betjente uden Byr¬

de for Byens Indvaanere, deres Løn, ligesom de Andre,
kunde nyde. — I øvrigt skal saavel Politiemester i

Bergen som Politie=Commissionen stricte rette sig ef¬
ter Pol. Fdn. 24 Jan. 1710 og andre om Politien ud¬
gangne Forordninger og Rescripter, hvilke, i saavidt de

til de befundne Forseelser nogen vis Straf og Mulct dic¬

tere skal være deres Rettesnor; ligesom og Politieme¬
steren af yderste Evne skal paasee, at de om Politien

samt god Orden og Skik udgangne eller herefter udkom¬

mende Forordninger, Befalinger og Rescripter af alle
uden Persons Anseelse blive efterlevede.
10 Dec.

Skriv. ang. Delinqventers Modtagelse i
Fæstninger (c).

16 Dec.

Rescr. (til det combinerede Admiralitets= og General¬

commissariats-Collegium), ang. til det Danske Cancel¬
lie at indsende den nye Søe=Ret, som skal forfattes (Ö).
16 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge), ang. at
Rescr. af 22 Julii 1746 (endskjønt det befaler, at, naar
der forevises Domme hvorved et Skib er blevet erklæret

for god Prise, Enhver da dermed maae skalte og valte

som sit eget) ei derhen kan være at udtyde, at Nogen paa
Kongens Strømme eller i Kongens Havne maae ud¬

rede nye Capere.(I Anledning af at en Fransk Caper,
hvis Caperskib ei var tjenlig at reparere, har i Bergen be¬

gyndt at udruste en Engelsk Prise til Caper) (e).

Rescr.
(0) Anført under 2 Skriv. af 3 Decbr. 1746.

(ä) See Rescr. 25 Novbr. 1746 til Geh. Raad Holstein;
og 22 April e. a.

(e) See Rescr. 10 Novbr. 1779.

Resolutioner og Collegialbreve. 35 1746.
Rescr. (til enhver af Amtmændene i Norge), ang. at 23 Dec.
beordre Sorenskriverne til sig at indsende :5 Loven
og Forordninger til Forbedring &amp;c. . * (1).

Rescr. (til Landsdommerne i Danmark (8), Hofret= 23 Dec.¬
ten samt Magistraten og Byefogden i Kjøbenhavn, Høie¬
ste=Rets=Procuratorerne Munthe, Lovson Sonne

og Horn), ang. til det Danske Cancellie at indsende hvis

de Loven og Forordninger til Forbedring kan have
observeret.

23 Dec.
Rescr. (til Stiftbef. og Biskopen over Sjellands¬

Stift), ang hvorledes med de Stoelestader i Stif¬
tets Kjøbstædkirker, som til Arv og Eiendom ere
blevne afhændede, skal forholdes.
Gr. Magistraten i Kjøge har foredraget, at mange af Kir¬
kens bedste Stolestader i forrige Tider til endeel af Indvaa¬
nerne sammesteds ere blevne bortsolgte, Kirken til Skade,

som derved er bleven skilt ved sin største Herlighed og redeste
Indkomster; og derfor anholdt, at det maatte anordnes1)
at de Kjøge=Byes Indvaanere, som eie Stolestader i Kirken,
skulde, i Henkeende til at Kirken maae holde Tag og Muur

vedlige, af hver saadan. eirnde Stolestade aarligen give en

Kjendelse af 3 Deel, imod det, som ellers af slig en Stoel

svares i aarlig Leie. 2) at bemeldte Stolestaders Eiere selv
Fkulde holde deres Stole vedlige med Laas og Hengsler, samt
reparere hvis anden Brøstfældighed ved dem findes; og, hvor

Kirken tillige med dem har Stade i en Stoel, da deres Con¬
tingent dertil svare; og, da mange slige Stole nu skal være
brøstfældige, at Eierne da altid skulde være forpligtede, inden
14 Dage, efter at de derom af Kirkeværgen ere advarede,

at sætte deres Stole og Stader i saadan Stand, som dem
bliver betydet, og kan være egal; men, om de skulde herudin¬

den findes modtvillige eller forsommelige, da Kirken paa deres

Bekostning saadant at lade gjøre, og have Magt til, sin Be¬

taling hos dem ved Udpanting at søge, i Fald de efter billig
Rezning ikke godvillig vilde betale: 3) at Vedkommende deres

Eiendoms=Rettighed til deres Stader hos Kirken hver 20de

Aar skulde fornye, og betale for hvert Stade i de lange Sto¬

le ved den brede Gang i Kirken, samt i de indelukte Stole 2
Rdlr., og for et Stade i de korte Stole ved den smale Gang
C. 2

1 Rdlr.

(f) I Øvrigt ligesom Rescr. af 25 Novbr. 1746 til Stift¬
befal. i Danmark; see Rescr. 29 Decbr. 1752.

(8) See Rescr. 12 Jan. 1753.
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23 Dec.

1 Rdlr., i Fornyelse, som og til Kirken skulde svares hver

Gang saadan Eiendoms=Stade ved Kjøb eller paa anden Maa¬

de kom fra forrige i andre Eieres Hænder, undtagen naar Kir¬
ken den selv kjøbte: og a) at de Stader skulde være Kirken
hjemfalden, paa hvilke Vedkommende, som dem sig tilegne,

ikke kunde forevise Skjøde, Lodseddel eller anden Adkomst.
Som Stiftbefal. og Biskopen i Erklæring tilstaae, at, saa ska¬

deligt som saadan Stolestadernes Afhændelse til Arv og Eien¬
dom, hvilken Skik saavel i flere Kjøbstæder som i Kjøge skal
være kommen i Brug, er for Kirkerne, i det de derved miste

den aarlige Indkomst, de skulde holdes vedlige med; saa nød¬

vendig og billig ansee St. og B. dette Magistratens Forslag,
i Henseende til, at i Steden for, at de, som ere Eiere af
Stolestader, efter Magistratens Proposition skulde foruden de¬

res første Kjøb give nogen aarlig Kjendelse til Kirken, hvilket

og med Loven er conform, saa kunde der efter Lovens Pag. 393,
Art. 44 paastaaes, at de som ikke selv have kjøbt deres Sto¬
lestader i Kirken men have arvet dem, eller faaet dem i Be¬

taling af Andre, de skulde derfor betale ligesaa meget som
Andre, foruden at Loven ikke veed af noget saadant Stolesta¬

ders=Kjøb, der gaaer til evig Eiendom; saa at St. og B.

holde Magistratens Begjering saavel i dette som øvrige Poster
billig: saa anordnes:

§. 1.

De, som selv have kjøbt Stolestader, skulle i de¬
res Livstid beholde dem, imod at give aarlig en Kjen¬
delse til Kirken z imod dem, som leie lige gode Stole¬

stader; men de, som have faaet Stolestader i Arv imod
Loven, skulle betale i aarlig Kjendelse z imod dem,

som leie, i deres Livstid, men siden skal saadanne Sto¬
lestader ei længere imod Loven gaae i Arv, men Hjem¬
falde til Kirken, dog med den Ret, som Arvingerne
5. 2.

have efter forberørte Lovens Artikul. Vedkommende,

6.

som regne deres Stolestader for en Eiendom, bør og selv
holde deres Eiendom vedlige, og det ikke efter deres eget
5. 3.

Behag, men efter Egalitet og Orden i Kirken. De,
som paastaae at eie saadanne Ting, som egentlig høre
Kirken til, bør bevise deres Eiendoms-Ret med Skjø¬
der, Lodseddel, eller anden lovlig Adkomst, men, i

Mangel af saadanne lovlige Beviser, skal slige Eiendoms¬
stader være Kirken hjemfalden. — Disse Poster vil Kon¬
gen da til Regul og Rettesnor ei alene for Kjøge=Kirke

have fastsat, men, da samme Casus og skal falde for i
adskil¬
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37 1746.
adskillige andre Sjellands=Stifts Kjøbstæder, endog vil, 23 Dec.
af Stiftamtmanden og Biskopen at skal iagttages for de

Kjøbstæders Kirker, hvor lige Omstændigheder møde
og forefalde.

Rescr. (til Politie=Retten i Christiania), ang. 23 Dec.

at Alle skal efter Aftens -Varsel møde paa Po¬
litiekammeret (h).
Gr. Politie=Retten har, i Anledning af Politie=Anordn.
for Christiania, Art. 12. forestillet, at adskillige civile og bor¬
gerlige Personer, til megen Hinder for Politiemesteren i hans.
Embeds Forretninger, skal aldeles nægte efter foregaaende
Aftens=Varsel at møde paa Politiekammeret, for at gjøre de¬

res Forklaring i de Sager, som vedkommer Politien, paa Fun¬
damente, at det i bemeldte Byes Politie=Anordning ikke ex¬

pressis verbis er benævnt eller anført, at Nogen skal være plig¬
tig, paa Politiekammeret at mode, hvilket Politie=Retten dog

formener, at være klart og en uimodsigelig Følge efter Poli¬
tie=Anordningen, da derved i de fleste Artikle er befalet, at,

naar noget imod Politieforordningen begaaes, skal Politieme¬
steren efterforske og undersøge Tildrageligheden, og siden i de

Sager, som angaae Politien, lade de Skyldige til Doms Li¬
delse for Politie=Retten indstævne, ligesom og Politiemesteren
ved Anordningens 4de Art. er tilladt, selv at afgjøre og deci¬

dere Sager til Bøders Udredelse, for saadanne Forseelser, som

ei overgaae 4 Lod Sølvs Værdie, hvilket alt ikke var gjør¬

ligt for Politiemesteren at efterkomme, medmindre de Skyl¬
dige skulde møde for ham paa Politickammeret til Forklaring,
Examination og Confrontation, ligesom Sagens Omstændig¬
heder det udkrævede: hvorfore, som Politien ikke paa anden

Maade der sammesteds kunde administreres siden Politie=Ret¬
tens Tilforordnede ellers, som dog formedelst deres andre For¬

retninger ikke kunde skee, maatte hart ad sidde fra Morgen til
Aften i Politie=Retten, i Fald Sagerne der først af dem skul¬

de undersøges og examineres, de desangaaende have udbedet
sig Resolution, om det ikke hermed, som det skeer i Kjøben¬
havn, maatte forholdes.

Alle og Enhver, undtagen de, som Loven for per¬

sonlig Møde befrier, skal være pligtig, efter Aftens¬
eller Natte=Varsel at comparere for Politiemesteren
paa Politiekammeret, til Examination og Forklaring
i den af ham holdende og authoriserede Protocol, og det
C3

under

(h) See Forordn. 7 Martii 1749, 5. 3 og Rescr. 10 April
1750.
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2

23 Dec.

under lige Straf, som for Udeblivelse af de Modtvillige
erlægges paa Politiekammeret i Kjøbenhavn.

23 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬

Stift), ang. at der paa Landet maae ringes over
Døde, endskjønt der ei prædikes.
Gr. En Præst havde forbudet, at der ikke maatte ringes

ved en Bondes Begravelse, siden der ei blev prædiket, paa

Grund af et Circurlairbrev 1720 fra Stiftamtmanden og Bi¬
skopen, hvorudi var anordnet, at, naar der ei blev prædiket,
skulde der ei heller ringes.—

Som det ei ved nogen Kongel.

Forordning er formeent Almuen paa Landet, der ikke formaaer
at bekoste Liigprædiken, at de jo maae lade ringe over deres
Døde; det vel og vilde give Kirkernes Patroner Anledning til

Klagemaal over det Tab, Kirkerne i deres Indkomster ved slig
Forbud vilde tage:

Saa maae det herved, som det forhen meest brugeligt

skal have været, have sit Forblivende, at Almuen paa
Landet enten de lade prædike eller ei, maae lade ringe

med Klokkerne over deres Afdøde, naar de begraves,
imod Betaling til Kirken efter Liigtaxten.

23 Dec.

Rescr. (til Chefs for Regimenterne), ang. at fra nu
af, og indtil videre, ingen unge Folk maae som Cadet¬
ter eller Volontairs ei engang under Navn af Under¬
Officerer ved Regimenterne antages eller engageres.
(Deels for at see de i Armeen værende mange Surnumerairs
og de fra Drabantgarden reducerede Officerer destomnarere som

Virkelige placerede, til Besparelse af Vartpenge; og deels for
at tacilitere Avancementet for de Cadetter af Landcadet=Com¬

pagniet, som sig dertil fortrinlig have habiliteret) (D.

29 Dec.

Rescr. (til Langmilitie=Sessionerne i Danmark), ang.
at Proprietairerne maae, mod andre tjenstdygtige Kar¬

le, til Gaardfæste udlsse en og anden af de Landsol¬
dater som efter givne Befalinger ved Nationalmilitien
er bleven annoteret til i sin Tid at afleveres til de ge¬

vorbne Regimenters Forsterkning. (Saasom derom var
skeet Forespørgsel) (k).

(1) Dette Rescr. er formodentlig ophævet.

(k) See Rescr. 10 Jan. 1749 og Forordn. 14 Sept. 1774.

Rescr.
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Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬ 7

Jan.

Stift), ang. at ingen, som boer i Christiania,

være sig Præster eller Andre, og der selv eier Huse
og Gaarde, skal, for Grundskat at svare, være befriet,
men bør i saa Maade komme det almindelige Borgerskab
til Hjelp (D).

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬ 31 Jan.

be), ang. at Amtsforvalteren i Ribe skal stricte
og uden Indvending eft erleve Rescr. af 15 Decbr. 1739,

med at tilsige det af Jægermesteren til Ulve=Jagt re¬
qvirende Mandskab til rette bestemte Tid og Sted at mø¬

de, saafremt han ikke vil vente, derfor at vorde anseet (m).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge), ang. at 3 Febr.
undersøge og indbe. ette, om de Norske Undersaatter have

viist sig partiske, og formedelst Signaler givet de Fran¬

ske Capere Anledning og Leilighed at gjøre Engelske
Priser, m. v., samt at advare samtlige Indvaanere,

at de entholde sig fra al Partiskhed (n). (Efter den
Engelske Gesandtes Andragende).

Instruction for Høieste=Ret (0).

3 Febr.

Rentek. Ordre, ang at for de Øxen, som ind¬

4. Febr.

føres fra det Slesvigholsteenske til Danmark, med¬
deler Tolderen i Ribe og Kolding Attest, at de der
ere fortoldede, imod at medhavende Told= eller Passeer¬

seddel lægges ved deres Regnskaber (P).
C4

Kon¬

(1) I Hens. til Geistligheden limitteret ved Rescr. 8 Junii
17,59.

(m) See Skriv. af 30 Novb. 1759.
(n) See Rescr. 10 Novb. 1779.
(0)See Jnstr. 7 Decbr. 1771, hos Schon.

(p) Af Rothes Rescr. I. 672.; men derhos maae nøie sees
Cap. 7 og Tariferne, paa Øxen, i Toldforordn. af
1762 og 1768 samt Plac. 4 Novbr. 1776.
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9 Febr.

Kongelig Resolution, ang. at, naar Vagtskibet
fra Beltet afgaaer, skal en Chaluppe der tilbage forblive.
(For at forekomme Toldsvig i Beltet) (9).

10 Febr.

Rescr. (til Conference=Raad og Justitiarius Oluf
Borch Schouboe, og Notits til Geheime=Raad Claus

Reventlau, som nu værende Øverste af de Høieste=Ret¬

tes Tilforordnede der nyde Gage og anbefales at bi¬
vaane Retten i alle Sessioner), ang. at disse 2 skal have

Høieste=Rettes Direction, som Justitiarius forhen
aleene har ført, formedelst at Præsidium idelig har va¬

rieret i Personen, og at Conf. Rd. Schouboe skal i alt
hvad som Directionen vedkommer raadføre sig med Geh.
Rd. Reventlau, og det Behøvende med hans Samtykke

iverksætte, foruden at den Øverste af Rangen, som be¬
klæder Retten, naar Kongen ei er tilsede da har Præ¬

sidium (1). (Paa det at Alting ved Høieste=Ret med største
Overlæg maatte vorde foranstaltet).

10 Febr.

Rescr. (til Justitsraad og Generalprocureur Wart¬
berg), ang. tilligemed Justitsraad I. G. Lindke og
Raadmand R. Holm, hvilke igjennem Land= og Søe¬
Etatens Krigs-Cancellier befales at forfatte Udkast til

en Forordning, saaledes, at ei aleene den Straf, som
Loven og Forordninger sætter for Tyverie bliver skær¬
pet, men endog Straffen for Hælerne kommer til i Streng¬
hed og Haardhed at øvergaae den, som for Tyvene selv
vorder fastsat.(Saasom Tyverie tager meere og meere

Overhaand, og det lader sig ansee, ligesom den i Loven for Ty¬
ve og Hælere dicterede Straf er alt for lemfældig til at af¬

værge Lasten) (5).

10 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang.

at Gjørding=, Malt= og Skads-Herreder skal
brin¬

(9) Af Rothes Rescr. I. 583.

(1) See Jnstr. 7 Decbr. 1771, hos Schon.

(5) Cfr. Forordn. 27 April 1771.

Resolutioner og Collegialbreve. 41 1747.
—

bringes under eet Tinghuus, som skal opsættes midt i 10 Febr.

disse Herreders District. (Til Publici Soulagement).

Rescr. (til Amtmanden over Vardehuus=Amt), 10

ang. Fiskerie af Russerne paa Strømmene for
dette Amt imod Recognition.
Gr. Amtm. har andraget, at, da han ved sin Ankomst paa
Vardøe i Aaret 1743 Drefandt 14 Russiske Fisker=Fartøier,

hvis Mandskab deels i egne opbygte Hytter, deels i leiede

Huusrum nedsatte deres der uden for Kysten fangede Fisk, for
samme til Rusland at overføre, har han, til at forekomme,

at Russerne ei tilsidst skulde tileane sig Fiskeriet for Landet, la¬
det indkalde Skipperne af disse Fartøier, og forcholdt dem, at,
som de Pladser og Strømme, hvorpaa de siskede, vare Kon¬
gen tilhørende, burde de først have anholdet om Tilladelse, og
tilbudet en tilbørlig Afgivt, samt at det dem ei kunde tillades,

deres samlede Fisk at bortføre, før de erlagde en Afgivt, det
del og frivillig havde indgaaet, og, med Begiering at maatte

have Tilladelse fremdeles at fiske, da de ville sig saaledes op¬

føre, at Landets Indbyggere ikke skulle have Aarsag at klage,
med Amtm. ere blevne forenede for hver Udroersbaad, i alt 61

Stkr., at erlægge 3 Mk. D., samt med deres Fisker-Redskab
et at komme Landet nærmere end paa en Mils Distance: paa
hvilken Maade (efterat den saaledes betalte Recognition var

leveret til Fogden, og Amtmanden havde anmeldet sligt til
Rentekammeret, udbedende sig nærmere Resolution, om Rus¬

serne fremdeles imod Recognitions Erlæggelse maatte fiske for
Landet, eller det skulde dem formenes, i hvilket Fald det dog
kunde være at befrygte, at Russerne vilde derimod paa deres
Grendser forbyde de Finmarkske Indbyggere der at hente fornø¬
den Brændsel og Qvægmose; men intet Svar har erholdet,

om Fiskeriet skulde tillades Russerne, eller er) Amtm. beret¬
ter, at det med saadant Fiskerie har continueret, aleene at

han aarligen Vardø=Ting har ladet erindre de der i Nær¬
værelsen fiskende Russer om Recognition som en Skyldighed
for deres paa de Norske Strømme brugende Fiskerie; hvorved

de og ere blevne bragte til, i paafølgende Aaringer 1745 og

1746. at betale 48 ß. af hver Fiskerbaad, undtagen, at i
Aaret 1744 ikkun blev betalt 24 ß af Baaden, formedelst Fi¬

skerict var maadeligt; mens at der Tid efter anben nogle Rus¬

ser fra Cola og Archangel have begyndt at indløbe med Baa¬
de fra 12 til 20 Mand i Vigerne, hvor de fortøier deres Far¬
tøier, og med deres Udroersbaade og mange Fiskeredskaber

bruge Fiskeriet ei langt fra Landet, til stor Indpas for Ind¬
byggerne, som boe vidt adspredte, ikkun faa Mænd paa hvert

Sted, og hverken tor eller kan gjøre Russerne Mo=stand, hvil¬
ke derover raade sig selv, og ei alcene borttage Fisken paa Ind¬

byggernes bedste Fiske=Klokker, men endog optage al Drive¬

Veden, som Indbyggerne nødvendig behøve til Bygning og
Brændsel, som alt saaledes npaatalt hengaaer; ja at Vardø¬
C5

og

Febr.
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10 Febr.

og Kiberg=Sognes Almue har og høilig beklaget sig, at de
der i Nærværelsen fiskend Russer, tvertimod Løvter, nu gjør dem

stor Indpas, deels ved Rekke=Vedens Opsnappelse, deels ved
at udsætte deres Fiskerlinier saavel paa Indbyggernes Fiske¬

Klokker, som andensteds nær ved Landet, hvorover Indbygger¬
ne ei engang kan faae fornøden Kaage=Fisk, mindre tør Fisk
til Betaling for bekommende Klæde= og Føde=Vare samt Fi¬
sker=Redskab hos Kjøbmanden, saa de derover maae ruineres.

Hvorfore Amtm. beder, Kongen vilde see de Klagende befrie¬
de fra den Nød og Skade, de nu af endeel Russer, ved og
med Frygt at blive ilde medhandlede, maae lide.

Hvad som af Amtmanden herudinden er bleven foran¬
staltet, i Henseende til den Recognition, som han har
formaaet Russerne til godvillig at erlægge, det approbe¬
res; og kan han dermed continuere paa selvsamme Fod:

da Kongen ellers, ang. de øvrige Besværingsposter, der¬
om ved Sin Minister paa vedkommende Steder lader

gjøre behøvende Forestilling.

17 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Lollands¬

Stift), ang. Overformynderne i Stiftets Kjøb¬
stæder.
Gr. Stiftbefalingsm. har 2) andraget, at Rescr. af 5 Febr.
1745 ved Resol. af 6 Aug. 1745 for saavidt er bleven foran¬

dret, at de, som sælge det stemplede Papiir, fremdeles skulle

nyde de dem forundte Friheder; samt b) (for at see de Umyn¬

diges Midler conserveret, og siden der haves den samme Man¬
gel paa suffisante Borgere til Overformyndere i de andre Kjøb¬
stæder, i Lolland og Falster, som i Nykjøbing) begjert, at
Kongen ei alcene vilde confirmere Rescr. af 5 Febr. 1745, men
endog meddele ligesaadan Resolution til Efterlevelse for de un¬

dre Kjøbstæder i Lolland og Falster.

Ingen af de i Rescr. af 5 Febr. 1745 anførte Perso¬

ner (dog dem, som sælge det stemplede Papir, undta¬

gen) skal være exciperede for Overformynder:Embedet
i Nykjøbing at antage og forestaae, naar det dem kan

tilfalde; og, i Henseende til de andre Kjøbstæder i Lol¬
land og Falster, anordnes og befales, at hverken Verts¬

huusmænd, de Fattiges Forstandere de som logere
Posterne, Kirkens Værger eller Byens Kæmnere,

maae for deslige Aarsagers Skyld, for Overformynder¬
Embe¬
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Embeder at antage og forestaae, naar det dem kan tilsal¬ 17 Febr.

de være befriede (t). Saa maae det og paa ethvert

Sted (undtagen i Nakskov) ved een Overformynder
have sit Forblivende ligesom det ved Rescr. af 24 Maii

1743 for Nykjøbing er bevilget.

Rescr. (til det indrettede Selskab til den Dan¬ 24 Febr.
ske Histories og Sprogs Forbedring), hvor¬
ved det bevilges adskillige Poster (u).
Gr. Til det indrettede Selskabs Opkomst og Nytte har det
begjert adskillige Poster, nemlig. 1) at Kongen til ydermere
Opmuntring og Befordring for Selskabet vilde under Sin egen

Kongelig Beskyttelse tillade, at det fremdeles maatte bære

Navn af det Kongel. Danske Selskab til den Nordiske

Histories og Sprogs Forbedring: 2). I Henseende til at
Selskabet begynder at formere sig saavel med Lemmer som Bø¬

ger, Manuscripter, Documenter og deslige men ikke haves
noget beqvemt og rummeligt Sted, hverken til disse og andre
dets Bøgers og Documenters sikre Bevaring, eller til dets

ugentlige Samlinger; at det desaarsag maatte forundes nogle

visse Dærelser i en eller anden offentlig Bygning, hvorndin¬
den Selskabet saameget vissere var forverttende Bonhørelse,

som det melder, af det at være samtykt, at, i Fald Selska¬

bet skulde ophøre, dets da havende Samling af Bøger
Manuscripter, Documenter og Antiqviteter skulle alt til¬

høre Kongens Bibliotheqve: 3) at Selskabets udgivende

Skrivter maatte trykkes uden Censur: 4) at Selskabet
maatte bevilges, at faae til Laans, naar forlanges, af Ar¬
chiverne saavel i Kjøbenhavn, som ellers overalt udi Kongens

Riger og Lande, alle gamle Documenter og Brevskaber in
Originali, som maatte tillades at blive trykte, eller som i nö¬

gen Maade kunde tjene til Sprogets og Historiens Oplysning:
5) at hvis gamle Papire og Pergamentsbreve der her og

der kunde findes i Kjøbstæderne, ved Kirker og Fordums
Klostere, og nu ikke ere til nogen Nytte paa de Steder, hvor
de findes, maatte indsendes til Selskabets Archiv, for derfra
enten at kunne udgives til almindelig Nytte, eller gjemmes fra

befrygtelig Undergang: 6) at RAettens=Betjente i Rigerne
maatte vorde forpligtede at meddele Selskabet fornøden Ud¬
skrivt af deres Bøger og Papire, naar det erstatter dem skades¬

løs Betaling for derpaa anvendende Bekostninger, dog uden

at være forbunden til at betale som for andre Udskrivter efter
Loven.

Som

(1) See Rescr. 9 Octobr. 1776.

(u) Cfr. Resc. 1 Maii 1750 og 21 Julii 1773.

1747. 44
22

—4

24 Febr.
9. 1.

Kongelige Rescripter,

2

Som Kongen i Naade vil antage Sig dette begyndte
Selskab under Sin Kongelig Beskjermelse og Protes¬
tion, saa bevilges og tillades og hermed, at dette Sel¬

skab maae fremdeles bære Navn af det Kongelige Dan¬

ske Selskab til den Nordiske Histories og Sprogs
5. 2.

Forbedring. Anl. de begjerte Dærelser til Samlings
Holdelse, og Bøgers og Skrivters Bevaring, da vil

Kongen være betænkt paa, at lade det dertil behøvende
§. 3.

Sted og Plads anvise. Det forundes den begjerte Fri¬
hed for at lade dets udgivende Skrivter censurere

imod at det staaer til Ansvar for hvis det i saa Maade
udi Trykken lader udgive; til den Ende Universitetet her¬
6. 4.

om rescriberes (V). Angaaende Selskabets Begjering om
at faae til Laans af Archiverne alle originale Brev¬

skaber og Documenter der kunde tjene det til Oplys¬
ning i dets Forehavende med Historiens og Sprogets For¬

bedring: da vil Kongen saavel ved det Danske, Tydske
og Krigs=Cancellier som Rentekammeret lade det for¬
anstalte, at Vedkommende, naar derom fra Selskabet
skeer Anmodning, meddeler til Laans af deslige gamle

Brevskaber og Documenter hvad som der kunde forefin¬
des, og ellers maatte eragtes tilladeligt i Trykken at ud¬

give; som og ellers herom saavel Magistraten i Rjøben¬
havn som Stiftbefalingsmændene og Biskoperne i
§. 5.

begge Riger aparte Ordre lade tillægge (x). Ligesom

Kongen og vil lade bemeldte Stiftbefalingsmænd og Bi¬
skoper anbefale, at, hvis &amp;c.e * (V) indsende, hvor¬
§. 6.

fra de Selskabet siden kunne udlaanes. Og betreffende

dets Begjering om de behøvende Udskrivter for skadesløs

Betaling, da vil Kongen iligemaade lade Sine Stiftbe¬
falingsmænd og Biskoper rescribere, at tilkjendegive Ret¬
tens¬

(v) See næstfølgende Rescript.

(7) See det 3die Rescr. af 24 Febr.1747, 6. 1.

(y) Som sammes S. 2.
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tens=Betjente, at meddele Selskabet af deres Bøger 24 Febr.

og Papire hvis Udskrivter det maatte forlange, imod

Betaling af derpaa anvendte billige Bekostninger; og
at tilholde samtlige saavel Magistraterne som Rettens¬

Betjente udi Kjøbstæderne og paa Landet, Geistlige og

Verdslige, udi forskrevne 3 sidste Poster at gaae Selska¬
bet tilhaande, som og ellers at være det beforderlig i
hvad som det af dem til Oplysning i dets Foretagende

maatte forlanges (D).

Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet), ang. at 24 Febr.

det Kongelige Danske Selskab til den Nor¬
diske Histories og Sprogs Forbedring maae lade dets

Skrivter trykke uden nogen Academisk Censur, imod
at Selskabet selv staaer til Ansvar for alt hvis det i Tryk¬
ken lader udgive (a).
Febr.
Rescr. (til Stiftbefalingsmændene og Biskoperne 24

i Danmark og Norge), ang. 1. at benævnte Sel¬

skab maae laanes Documenter af Archiverne,
2. at gamle Breve fra Kirke= og Rloster=Bygninger
skal indsendes, og 3. at Rettens=Betjente skal give det
Udskrivter for skadesløs Betaling, samt gaae det til¬

haande.
Gr. Det i Kjøbenhavn af nogle Undersaattere for nogen Tid
siden begyndte, og med Kongel. Tilladelse sig kaldende Kon¬

gelig Danske Selskab til den Nordiske Histories og
Sprogs Forbedring har iblandt adskillige til dette deres Sel¬
skabs Understottelse og Foretagendes Befordring forestilte Po¬

ster, anholdt, 1. at de, naar forlanges, af Stifts=Archi¬

verne maatte bekomme til Laans alle de gamle Documenter og

Brevskaber in Originalt, som maatte tillades at blive trykte,
eller i nogen Maade kunde tjene dem i deres Forehavende til

Oplysning: 2. (b): 3. (0):

Stift¬

(2) See sammes §. 3. og Slutn.
(a) See Rescr. 14 Sept. 1770.
(b) Ligesom den 5te Post i Grundene af det første Rescr.
under 24 Febr.

(O) Ligesom sammes 6te Post.
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24 Febr.
8. 1.

Kongelige Rescripter,

Stiftbefalingsmanden og Biskopen skal lade det for¬
anstalte hos de Vedkommende, at naar derom fra Sel¬

skabet skeer Anmodning, dem da til Laans meddeles in

Originali af deslige gamle Brevskaber og Documenter,
hvad som der enten ved Stifts=, Raadstue=, eller an¬

dre Archiver maatte forefindes og maatte eragtes tilla¬
deligt i Trykken at udgive, eller i nogen Maade kunde
S. 2.

tjene til Sprogets og Historiens Oplysning (4). Hvis
gamle Papire og Pergaments=Breve som efter der¬

om indhentede Underretning fra Præster, Kirkebetjente
eller Andre, ved en eller anden Kirke, eller gammel

Kirke= eller Kloster=Bygning i Kjøbstæderne maatte
forefindes, have Stiftbefalingsmanden og Biskopen at
5. 3.

indsamle, og til det Danske Cancellie at indsende. Stift¬
befalingsmanden og Biskopen have at tilkjendegive ved¬
kommende Rettensbetjente at de af deres Bøger og Pa¬

pire give fornævnte Selskab hvis Udskrivter de maatte
forlange, imod at dem erstattes skadesløs Betaling for

deres Møie og Omkostning, dog uden at Selskabet skal
være forbunden derfor at betale som for andre Udskrivter

efter Loven. — Og som Kongen, i Henseende til de Sel¬
skabet allerede aflagte Prøver hvorved Publicum har
viist sig fornøiet gjerne seer dette Selskab opmuntret til

ydermere Flid og Arbeide, og desaarsage vil have samme

optaget i Kongelig Protection: saa have Stiftbefalings¬

manden og Biskopen at tilkjendegive saavel samtlige

Magistrater som Rettens=Betjente, baade i Kjøb¬
stæderne og paa Landet Geistlige og Verdslige, i

forberørte Poster at gaae ommeldte Selskab til¬
haande, som og ellers at være dem beforderlig i hvis

det af dem til Oplysning i forberørte deres Foretagende
maatte forlange (e).

Rescr.
(0) See næstfølgende Rescript.

(e) See ibidem.

Resolutioner og Collegialbreve. 47 1747.
Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), næstfore= 24 Febr.
staaende Rescripts 1te og 3die §., saavidt Raad¬
stuens Archiv samt Raadstue= og Byeskriveren (f)
i Kjøbenhavn angaaer.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands= 24 Febr.

Stift), ang. hvorledes ved Døds= eller Arvefald

efter Engelske Consuler og Undersaatter skal
forholdes, og at herefter ingen indfødt Kongel. Under¬
saat admitteres til at være en fremmed Magtes Consul.
Gr. Den Storbritanniske Gesandt har ladet forestille, om¬

endskjønt at ved den 15de Art. i den mellem disse Riger og
Storbritannien Ao. 1670 oprettede Commerce=Tractat er sti¬
puleret, at, naar nogen Undersaat af en af Kongerne døer i

den anden Konges Territorio, da skal den der residerende offent¬
lige Minister, eller den der værende Consul, eller og 2 Kjøb¬
mand, som ere den Afdødes Landsmænd, være berettiget til

at tage den Afdødes Efterladenskab til sig, og under deres Hæn¬
der i Forvaring, for at levere samme til Arvingerne, uden at
Stedets Magistrat skal eller maae sig dermed paa anden Maa¬
de befatte, uden med at afsistere, om den vil, for derover at

fortatte Registering; saa skal dog Borgemesteren i Helsingøer
ved Rescr. af 8 Aug. 1733 være bleven befalet at tage den

Engelske Consul Thigs Efterladenskab, naar han ved Døden
skulde afgaae, under Stadens Jurisdiction, uanseet han skal ei
aleene være Undersaat, men endog General-Consul af den Bri¬

tanniske Nation: desaarsage bemeldte Storbritanniske Gesandt,
i Henseende til forberørte d. 8 Aug. 1733 ved Magistraten i

Helsingøer, angaaende de der værende fremmede Consulers Ef¬
terladenskab, og i sær den Engelske Consul Thigs Boe, med

videre gjorte Foranstaltning, har reclameret den Disposition,
som derudinden ved den Ao. 1670 sluttede, og hidine til i sin

fulde Kraft, værende Venskabs= og Commerce=Tractat er gjort.
Thi er funden for godt,

At der ved forefaldende Døds= eller Arvefald enten

efter Engelske Conjuler, eller Engelske Undersaatte¬

re efter forbemeldte Tractact af Aar 1670, dens 15de

Art., af hvilken herhos en Gjenpart tilsendes, efterdags
skal forholdes; men at herefter ei nogen indfødt Kon¬

gel. Undersaat til at være en fremmed Puissances
Consul i disse Lande skal admitteres.

Rescr.
(1) See Forordn. 15 Junii 1771.
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24 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmand Ochsen), ang.
at visse Præsters Inventarium af Qvæg eller
Andet paa Island maae sælges, og det, som derfor be¬

kommes, i Inventarierne indføres (E).
Gr. Af Stiftbefalingsmandens Forestilling er fornummen,

2) at adskillige Præster paa Island Tid efter anden have kla¬
get at der i endeel Kald ved Præskegaardene skal være Van¬

skelighed, for at underholde saamange Qvilder eller Køer, som

til Kaldene fra gammel Tid ere henlagde, og i Jnventarierne
findes anførte, i hvilken Henseende Kongerne d. 3 Mali 1650,

10 Maii 1651, og 30 April 1692 have tilladt, at de over¬
flødige Qvilder i Præstekaldene, saavelsom andet Inventarium,

der var unyttigt og ufornødent, maatte afhændes; b) at Lan¬
dets Beskaffenhed og ofte indfaldende Skade paa Præstegaarde¬
nes Marker og Enge skal foraarsage, at Leiligheden, til at un¬

derholde Qviget, bliver nu paa eet, og atter igjen paa et an¬
det Sted mindre og mindre.

Paa det at de Præster, der

ere betyngede med fleere Qvilder, end som beqvemmelig kan

underholdes, eller og maatte have saadant Inventarium, der
eragtes ufornødent, kunde vorde lettede, bevilges,

At Præsterne i Island paa de Steder hvor de med
overflødigt eller unyttigt Inventarium af Qvæg eller
Andet ere bebyrdede, maae, under vetkommende Bi¬

skops og Provstes Opagt og Tilsyn sælge samme for
hvad derfor efter Prisen i Landet kan bekommes, da

det saaledes Solgte af Inventarierne maae udgaae; og
skal de derfor bekomne Penge eller Andet, som kunde an¬

skaffes og var meere nyttigt, end det, som forhen hav¬
des, i Juventarierne igjen indføres, for at blive ved

Kaldene, og til Efterkommerne leveres.

Rescr. (til Amtmanden over Sorøe=Amt), ang. et

3 Martii,

Ridderlig Academies Oprettelse i Sorøe (h).
3 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Chri¬

stiania), ang. at Bogtrykkeren i Christiania ei maae
imodtage noget til Trykken uden Biskopens Censur og

Paategning; samt at Ingen under Mulct maae ind¬
levere

(3) See Rescr. 22 Martii 1748; efr. Rescr. 10 April 1773.
(h) See Fund. 7 Julii 1747 og 29 Jan. 1782.
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levere udi Samling enten til Brylluper eller Liig= 3 Martii.

begravelse nogen Slags skrivtlig forfattede Vers.
(Saasom Nogle, der havde Hernhutiske Meninger, lod Endeel
trykke, der var forargeligt og anstødelig; og, da dette blev
dem forbudet, indgave skrevne Vers til Liigbegængelser, for at

udsprede deres Meninger) (i).

Confirmation paa Privilegier for et Comoediehuus (E).
3 Martii.
Rescr. (til Rectoren ved Khavns Universitet), ang. 10 Martii.

Orationen paa Kongens Geburtsdag 1747; samt
at denne Dag, naar den indfalder i den stille Uge, el¬

ler paa en af Paaske=Helligdage, altid herefter ved Uni¬
versitetet skal celebreres den første Onsdag efter Paaske.

Rescr. (til Byesoged Woideman i Varde og I. Dam= 10 Martii.
gaard til Frøestrup), ang. med Magistraten i Varde at
forfatte en Deling imellem Indvaanerne over Byens Ager¬

Jorder &amp;c. (Efter Indvaanernes Ansøgning, saaledes at
enhver Gaard eller Grund i Byen kunde blive tildeelt sin An¬
deel deraf, som disse Gaarde og Grunde bestandig kunde til¬

lægges, m. v. (D.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Christjansand), ang. 10 Martii.

at de uden for Kongens Havne opbragte rette Pri¬
ser maae i Havnene nyde al Sikkerhed og, naar
Dom er falden, af Opbringerne sælges, m. v. (m).
(I Anledning af at en fransk Caper havde opbragt 2 Engelske

Priser, hvoraf de Engelske i Hitterøen havde igjen med Magt
bemestret sig den eene).

Rescr. (til hver af de øvrige 3 Stiftbefalingsmænd i 17 Martii.
Norge), hvorved sendes Gjenpart af forestaaende Rescript,

og befales, at, saafremt nogen saadan Casus i Stiftets

Havne skulde forefalde, haver han sig efter sammme Re¬
script at forholde.

Rescr.
(1) Ophævet ved Rescr. 14 Sept. 1770.

(k) Sees i Priv. 11 Sept. 1750, 5. 3.
(1) See Rescr. 21 Julii 1747 og 22 Junii 1753.

(m) See Rescr. 10 Novbr. 1779.
V. Deel. 1 Bind.

D
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24 Martii

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen i Ri¬

be), ang. at Degnen i Fool og alle de øvrige
Ribe=Latine=Skole udi det Slesvigske tillagte
Degne skulle være pligtige at erlægge hvis aarlig Pension

de forhen og i lang Tid have svaret, og af Øvrigheden
eengang have været ansatte for.

1April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark,

ogsaa at communicere Amtmændene), ang. at naar

Nogen efterdags maatte befindes, for de udstæ¬
dende Acter og Domme, under hvad Prætext og Paa¬
skud det end være maatte, meere at have fordret eller

taget, end Loven og Forordninger befaler og tillader,

da skal vedkommende Stiftamtmand eller Amtmand
paa Embeds Vegne, lade de derudi skyldig Befindende
som Lovens modtvillige Overtrædere tiltale, uden al
Naade at have deres Embede forbrudt, samt til videre

Straf og Undgjeldelse alt efter Sagens Beskaffenhed (n).
(Saasom det erfares, at endeel Rettensbetiente, under ad¬

skillige Slags Prætexter, for udstædende Tingsvidner, Acter
og Domme formasteligen understaaer sig at fordre og tage mere
end Lovens 1te Bogs 25de Cap. og det om Dom= og Brev¬

Penge samt Skriverløn befalet og tilladt er).

8 April.

Land=Etatens Gen. Comm. Skriv. (til Chefs for Ca¬
vallerie=Regimenterne), ang. at fra den 19 Hujus, da

5 Mand pr. Compagnie vorder aftakket, ikkun godtgjøres
Cvarteer paa 12 Koner ved hvert Compagnie; samt

at, om herefter ethvert Compagnie skulde igjen komme

til at bestaae af 51 Mand, ikkun efter Skriv. af 5 Febr.
1746 Qvarteer paa 123 Koner tilstaaer.

14 April.

Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet), ang. hvor¬
ledes Vognmandstaxten, Milenes Beregning
imellem Stæderne, Markederne og Torvedagene (0)
samt

(n) See Plac. 9 April 1783.

(o) See Resc. 17 Novb. 1747.
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samt Taxten og Børtdagene ved Færgeløbene herefter 14 April.
bag i de aarlige Almanaker skal indføres.

Gr. I Anledning af en og anden Feil, der Tid efter an¬
den var befunden i de Efterretninger, som bag i de aarlige

Almanaker indføres, ang. saavel Milenes Beregning imellem
Stæderne, som og ang. Vognmandstaxten, samt de aarlige

Markeder og deslige, er fra Stiftbefalingsmændene i Dan¬
mark indhentet Underretning: 1. hvormeget der bor betales af
Milen til Vognmændene paa ethvert Sted; 2. om Milene

vare rigtig specificerede i Almanakerne paa Reiser fra Kjøben¬
havn til Hamborg, og derfra til Aalborg; 3. om der ikke maat¬
te findes nogle Markeder under uret Dato indførte i Almanaker¬
ne, om hvilken Post ogsaa er reqvireret Underretning fra Stift¬

befalingsmændene i Norge; og 4. ang. Taxten, og hvad Da¬

ge Smakkerne og Transportfartøierne ere pligtige at gaae imel¬
lem Færgestederne i Provincerne udi Danmark.

Efterskrevne Forandringer skal i de aarlige Almanaker
herefter paa behørige Steder indføres, i Steden for det

forhen derom enten urettelig har været anført, eller alde¬

les været udeladt, nemlig: A. For Sjellands=Stift.
I. ang. Vognmandstaxten: Fra Mikkelsdag til Paaske
betales for hver Miil til de Kjøbenhavns=, Kallundborgs¬=,

Korsøers=, Frideriksborgs-, Helsingøers= Kjøges=, Næst¬

veds=, Roeskildes=, Ringsteds=, Slagelses=, Vording¬

borgs=Vognmænd 3 Mk. 4 ß, og fra Paaske til Mik¬
kelsdag 2 Mk. 12 ß, samt for en Retourvogn en Fjer¬

de=Deel mindre, og for løse Heste til Forspand en Fjer¬
de=Deel meere; men Vognmændene i de andre Byer i

Sjelland gives fra Mikkelsdag til Paaske 2 Mk. 8 ß for

hver Miil, og fra Paaske til Mikkelsdag 2 Mk. (P).

II. Med Milene i Sjelland skal det forblive ved det,
som i Almanakerne findes anført (4). III. Markederne
D 2

ere

(p) For de fleste Stæder er Taxten i denne Post forhøiet

ved Forordn. 9 Sept. 1763, §. 16; Rescr. 9 Maii 17833
Bev. 14 Jan. 1784, Rescr. 24 Decbr. 1784 og 9 Decbr.

1785.

(9) Det samme som i Postplac. 21 Junii 1777 i Slutn.,
see Rescript 3 Decembr. 1784, §. 9. og 21 April
1786.
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14 April. ere rigtig i Almanakerne (1) anførte; men derimod skal

de af Almuen i Sjelland vedtagne og selvgjorte Marke¬
der

(1) Siden paa dette og nogle følgende Steder tales om
Markeder i Almanakerne, saa indføres de her af

Almanaken for 1747 med Itegning af dette Rescript og
senere Anordninger, hvor de gjøre Forandring: Janu¬

arius. Den 7 Hes=2Marked i Skive (s. R. 9 Febr. 1759,
26 April 1766 og 21 April 1779; Torvedag, s. R. 13
1

Octobr. 1758): den første Mandag efter Hell. 3 K. Dag
Marked i Sranderborg; (r kads-Herreds Ting, f.
— *

R. 13 Aug. 1783); Grindøe ved Nørre-Herreds Ting
Torsdag efter H. 3 K. Dag med Haandverksfolks-Arbei¬
de (s. R. 26 Sept. 1777); item om Fredagen ved Søi¬
der-Herreds Ting (s. R. 11 Febr. 1757 og 26 April

1777)5; Holstebroe, Torvedag hver Tirsdag; den 2
Onsdag i Jan. Hestem.; den 12 1 Laholm; den 25 i Fri¬
dericia Kram= og Hestem., og Torvedag hver Torsdag
(og Mandag, s. R. 7 April 1780); Christjanstad, den
27 i Frideriksstad.— Februarius. Den 1 Marked i

Daranger i Finmarken (s. R. 16 Maii 1760; Skeen

s. R. 11 April 1781; den 2 i Varbjerg oa Kongsbak
(Hals, s. 14 Novbr. 1755); den 5 i Christiania;
(Kolding, s. R. 14 April 1747); Varde, Torvedag
hver Torsdag; næste Tirsdag for Fastelavns Søndag og
3die Tirsdag i Faste Kram og Træevare i 2 Dage; den

22 i Aarhuus og Oddevald; den 25 i Middelfart
(Torvedag=, s. R. 7 April 1780); Baadsted; Holste¬
broe sidste Onsdag i Febr. Hestemarked; Kolding (s.

R. 1747) 8 Dage for Fastelavn Hestem. og siden Hestem.
hver Torsdag i Fasten; Torvedag hver Tirsdag; (Aal¬

borg, s. R. 22 April 1768); i Randers (s. R. 1747)
Torsdagen for Fastelavns Søndag Heste= og Fæemark og
Tirsdag derefter med Kramvare, holdes i 8 Dage; Ma¬

riager 8 Dage efter Fastelavn (s. R. 26 April 1748)
Heste= og Fæemark.; i Lek 10 Dage for Fastelavn Heste¬
og Fæemark; (Storehedinge og Torvedag, s. R. 11

Decbr. 1776 og 4 Octbr. 1780); Audkjøbing Hestem.

hver Onsdag i Faste; (Hillerød, s. R. 25 Jan. 17545

Torvedag, s. R. 14 Junii 1775: Assens, Torvedag,
s. R. 3 Febr. 1774) Bogense hver Torsdag i Fasten

med Heste og andre Kjøbmands=Vare; i Ringsted He¬
skemarked hver Mandag i Fasten; Middelfart Qvæg¬
og Heste=Torv hver Løverdag i Fasten; Præstøe Heste¬
marked hver Løverdag i Fasten: (Grenaae, s. R. 26

Sept. 1777); den 25 paa Næbye ved Tønsets Præste¬
gjelds Hovedkirke i 3 Dage ( s. R. 26 Martii 1783
Viborg, s. R. 12 Sept. 17555 Ebbeltoft, s. R. 26

April 1777). — Martius. Den. 1 Hestemarked i Lem¬
riig; (Hals, s. R. 14 Novbr. 1755); den 5 i Levan¬
ger
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der med aabne Boder og andet Kjøb og Salg paa 14 April.
Landet, saasom ved Kirkerup, Mønstrup, Gieshøi og
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Mørke¬

ger (s. R. 1747 og 22 Aug. 1760); den 7 i Elverom
og Grumset i Østerdalen (s. R. 20 Aug. 1756); den 8
i Kongsberget (s. R. 27 Decbr. 17545 Mariager, s.

R. 26 April 1748); den 11 i Odense; den 12 i Ring¬
Fjøbing, Kramv. samt Heste og Stude, Torvedag hver

Onsdag; den 13 ved Lymkloster, først med Heste og

Qvæg, siden Kjøbmandsvare; (Skive, s. R. 21 April
1779); den 20 i Bragnæs og Strømsøe, holdes i 3

Dage; Lemviig den 27 Heste= og Qvægmarked i 2 Da¬

ge, Torvedag hver Tirsdag; den 25 i Skjelskjør; den
28 i Fridericia; i Vordingborg hver Man= og Tirs¬
dag i Fasten; i Holbek, Agens (s. R. 1747, og Torve¬

dag, R. 3 Febr. 1774), og paa Langeland Hestemark
hver Onsdag i Fasten; (Ayborg, s. R. 1747); i Roes¬

kilde hver Loverdag, og Nakskov hver Torsdag i Fasten

Heste= og Qvægmark., naar ellers ingen Helligdage ind¬
falde, undtagen Paaske=Aften eller Løverdagen for Paa¬
ske; i hvis Sted Hestemarked udi Roeskilde holdes aar¬
lig paa den næste Fredag efter Paaske; (Sæbye s. R.

24 Febr. 17745 Aalborg, s. R. 22 April 1768); i

Randers (f. R. 1747 Torsdagen for Midfaste, Heste= og

Fremark: Flensborg paa Midfaste; Varde næste Tirs¬

dag efter Midfaste Heste= og Qvæam. i 2 Dage; i Jaa¬
borg Hestemarked hver Torsdag i Fasten, og i Kallund¬
borg hver Mandag i Fasten; Ribe den 29 Hestem. i 3

Dage, Torvedag hver Tirsdag; Kolding Qvægm. 4
*
Dage (s. R. 17475 Slangerup, s. R. 13 Junii *
171.

Aprilis. Den 2 i Viborg, Snapsting (s. R. 1747, Fd.
26 Decbr. 1750 0g 21 Jan. 1778, Prom. 23 Maii 1778)

varer 14 Dage med Kramvare og Heste; den4 i Klip¬

løv Heste= og Qvægmarked; (Kolding, s R. 17475
Thise, s. R. 7 April 17525 Hillerød s. R. 25 Jan.

1754 og 12 Aug. 1778); Veile Torvedag hver Ons¬
dag, den 12 Heste= og Qvægm. i 2 Dage; Darde næste
Torsdag efter Paaske Kram= og Træevare i 2 Dage;

(Skanderborg, Marked og Torvedag, s. R. 25 April

1750);. den 18 i Kongsbak; den 24 i Haderslev;
(Nibe, og Torvedag, s. R. 7 Sept. 1770 og 10 Martii

1774); Mariboe Heste=, Qvæg= og Kram=Marked
Torsdagen for Dimmelugen; Husum 8 Dage før Paa¬
ske.
Majus. Den 1 i Hobroe; Aibe, Kram¬
og Træe=Bare: Rye; Daarbasse (om Vaarbasse og

Kolding s. R.1747); Deile Kramvaxe; Vislebye He¬
sie= og Qvægmarked i Skive Hestem.; den 3 Maii udi
Tinnet=Bye i Nykirke=Sogn udt Koldingh. Amt Mar¬

ked med Heste, Qvæg og alle levende Creaturc, samt

Haandverksfolks=Arbeide, Træevare og andre Landman¬
den

Kongelige Rescripter,
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14 April. Mørke=Kilder samt slige Steder, være aldeles ophæve¬
de; hvilket Rector og Profess. i Almanakerne, til Ved¬
kom¬

den og Bonden tjenlige Ting; den 12 i Roeskilde;
Tøndern 14 Dage for Pintsedag Hestemarked; Lem¬

viig den 2den Søgnedag efter Chr. Himmelfartsdag,

Heste= og Qvægmarked i 2 Dage; Holstebroe næste
Onsdag for Pintsdag med Svun, dito 3die Onsdag ef¬
ter Pintsdag; den 14 paa Deiers-Heede, Heste= og
Qvægmarked; i Skjoldborg=Bye næste Mandag for

Pindsedag, Heste= og Qvægmarked; Kolding den 16
Heste= og Qvægm. i 2 Dage (s. R. 1747); i Aalborg

den næste Onsdag efter Pintsedage (s. R. 1 2 Decbr. 1755
og 7 Aug. 1778); i Slangerup, og i Lund paa Chri¬
sti Himmelfartsdag; i Skive Mandagen næst efter Tre¬
foldigheds=Søndag Hestemarked saa og med Kram= og
Træevare, holdes i 3 Dage; (Slepnes, s. R. 28 Julii

1752; Christjanshede, s. R. 11 Julii 1781).

—

*

Junius. Den 1 i Rønne paa Borringholm, staaer 12

Dage; (Viborg, Fd. 21 Jan. og Prom. 23 Maii 1778);

den 12 Hestemarked ved Dronninglund og med Kram¬

og andre Vare næste Mandag for St. Hansdag; (Kjø¬
ge, s. R. 8 Maii 1750; Knudstrup, s. R. 19 Aug.

1778); den 15 i Ringkjøbing, Kramvare; Deile,
Kramvare i 2 Dage; den 16 i Slangerup; den 17 i

Faaborg og Nykjøbing i Ods=Herred; den 18 i Fri¬
dericia; Tisted (s. R. 14 Febr. 1749), Landscrone

og Mariager (s. R. 1747 og 2 Sept. 1757); den 21
i Holstebroe, Kramvare i 2 Dage; den 22 i Dester¬

vig (s. R. 30 Sept. 1768; Sæbye, s. R. 24 Febr.
1774); den 23 i Horsens; (Præstøe, s. R. 3 Martii
1774); den 24 i Rallundborg; Ribe (s. R. 6 Septemb.
1782), Kram= og Træevare; Darde, næste Tirsdag for

St. Hansdag (s. R. 6 Sept. 1782); Kjerteminde; Syl¬
lesborg; Cimbershavn; Baadsted: den 25 i Ring¬
sted og i Hillerød ved Friderichsborg=Slot; (Foldal,
s. R. 1747 og 4 Sept. 1756); den 26 i Stubbekjø¬

bing og Audkjøbing; den 28 i Trundhjem, (s. R.
1742); den 29 i Assens; den 30 i Rønnebye He¬

ding og Tommerup; Jemtelands 14 Dage for St.
Hansdag, Midsommer.— Julius. Holbek, s. R. 31
Martii 1779); den 2 i Nyborg Ebbeltoft, Mid¬

delfart, Trolleborg, og Taagerup, (s. R. af 17475
Øsløs, s. R. 26 Sept. 1781); den 3 (Rødbye; den
6 i Kongsberget (s. R. 27 Decbr. 1754); den 7
Slangerup; den 8 i Saxkjøbing; den 10 i Odense,

Sorøe (Torvedag, s. R. 24 Febr. 1774), og Hjøring;
den 13 i Risseberg (Bjørn-, Tilrum= og Nærsens¬

Ledingsberg, s. R. 1747 og 28 Julii 1752); den 1¬

i Svenborg; den 18 i Destervig (s. R. 30 Septemb
1768
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imel¬

1768; Holbek, s. R. 16 Aug. 1775) og Kystæd i Laa¬
land (s. R. af 1747); Kolding 8 Dage for Olufsdag
Hestemarked; den 22 i Bogense, Tisted, Vording¬

borg, Christjanstad og Apenrade Hestemarked paa

Magdalene Dag; den 26 i Holstebroe, Kramvare i 2
Dage, 3die Onsdag i Julio Hestemarked; Lemviig den
27 Heste og Qvægm. i 2 Dage; Ribe den 28 Hestem.
i 3 Dage; den 29 St. Olufsdag i Slagelse; Rønne¬

bye, Kongsbak, og Grindøe, (Kolding, s. R. 1747)

en Dag med Haandverksfolk; i Aarhuus varer 14 Da¬
ge.

— Augustus. Den 1 Marked i Kjøge; (Mari¬

ager, s. R. 1747 og 2 Sept. 1757; Friderikssund,
s. R. 21 Martii 17495 Aas, s. R. 11 Junii 17795)

den 8 Heste= og Qvæam. i Ringkjøbing i 4 Dage; den
10 i Lund; Nykjøbing i Falster første Tirsdag efter

Laurentii; den 11 i Darbjerg; den 15 i Hedinge og
Baadsted; Lemviig næste Tirsdag for Bartolomæi¬
Dag, Heste og Qvægm. i 2 Dage; den 24 i Mariager:

Præstøe (s. R. 3 Martii 1774); Engelholm; ogi
Lomklosker Fæemark.; i Tønder Heste= og Fæemarked;
i Skive Heste= og Fæemarked, samt Kram= og Træevare,
holdes i 3 Dage; den 31 i Christjansand Bukkemark.
Septembr. Den 1 Marked 1 Fridericia, Hjøring, Ny¬

stæd i Laaland (s. R. 1747), Vislebye, Heste= og

Qvægmarked; den 4 1 Klipløv Heste= og Qvægmark.:
den 8 i Ride, Kram= og Træevare; Skjelskjør, Ti¬
sted (s. R. 23 Aug. 1748), Lejerup, Baadsted Sax¬
Fjøbing Roeskilde, (Hobroe, s. R. 1747); den 9i

Vestervig (s. R. 30 Sept. 1768) Heste= og Qvægmark.:
den 10 i Bogense; Holstebroe den 13 Qvægmarkedi

3 Dage, 2den Onsdag efter Michaeli Qvægmarked i 3
Dage, næste Onsdag for Mikkelsdag med Faar, Bukke
og Gjæs; den 14 1 Edesberg ved Christiania (s. R.

20 Aug. 1756) Heste= og Qvægmarked; Skanderborg,
Faaborg og i Biborg indtil den 27 med Heste, Fæe

og Kramvare; (Skeen, s. R. 11 April 1781); den 16

i Oddevald (s. R. 16 Aug. 1775), Holbek, (Aalborg,
s. R. 22 Aug. 1749) og Ødsted; den 17 i Middel¬
fart; den 18 i Aas imellem Mos og Christiania (s. R.

20 Aug. 1756, 21 Junii 1771 og 11 Juni 17795 Ni¬
be, s. R. 17475 Mariager, s. R. 2 Sept. 1757);
den 20 i Skeen i Bigen, til Mikkelsdag (s. anførte R.
11 April 1781; Nystæd, s. R. 31 Aug. 1770); den

21 i Svenborg (s. R.
paa Femeren; den 22 i
ste= og Qvægmarked i
Michaelis, Kramvare;

30 Novbr. 1753), og Borg
Ringsted; den 23 i Deile He¬
2 Dage, næste Søgnedag efter

den 25 Marked ved Egeskov
(s. R.
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14 April. imellem Korsøer og Nyborg; af en stor Smakke
skal betales om Sommeren 5 Rdlr., og om Vinteren
6 Rdlr.

(s. R. 30 Novbr. 1753) og i Tønsberg; den 29 St.
Mikkelsdag i Haderslev, Helsingborg, Odense (s. R.
30 Novbr. 1753), Næstved, Helsingser, Sønder¬

borg, Tønderen, Grindøe; næste Mandag for St.
Mikkelsdag med Heste, Qvæg og Kramvare; Varde 12
Dage for Mikkelsdag Heste= og Qvægmarked i 2 Dage,
og 6 Dage for Mikkelsdag Kram= og Træcvare i 2 Da¬

ge, næste Sognedag efter Michaelis Kram= og Træevare
1 Dag; Lerdal (s. R. 1747, og 24 Maii 1776)5 Hu¬

sum, 8 Dage for Mikkelsdag, Fæe= og Qvægmarked;
Malmøe 14 Dage for St. Mikkelsdag, staaer 8 Dage;

item i Ler Heste= og Fæemarked; (Storehedinge, s. R.
11 Decbr. 1776); Nykjøbing paa Mors næste Dag

efter St. Mikkelsdag; Bjørnsholm næste Fredag efter

Mikkelsdag; Aingkjøbing den 30 Kram=, Heste= og
Qvægmarked i 4 Dage; i Sæbye (og Torvedag,s.

R. 24 Febr. 1774) den anden Søndag efter St. Mik¬
Den 1 Marked i Saxkjsbing

kelsdag. — October.

paa Skrøbeløv-Hede paa Langel. Qvægm.; (Logstder,
s. R. 21 Aug. 1761 og 23 Martii 1764); den 2 Aoms¬

dalen (om dette og Overhald, s. R. 1747, 9 Junii

1752 og 8 Martii 1754); den 3 i Vordingborg;
den 5 i Ebbeltoft; den 7 i Assens (Odense og Assens,
s. R. 30 Novbr. 1753); Kolding paa Francisei Dag
Heste= og Qvægmarked (s. R. 17475 Tisted, s. R. 23
Aug. 1748); den 7 i Ribe Heste= og Qvægmarked i 3
Dage; den 10 vesten for Aalborg Qvægmarked i3
Dage; den 12 i Stege, saa og Qvægm. i Helsingøer
(s. R. 19 Aug. 1778); den 25 i Assens (s. R. 1747)

Heste= og Qvæomarked; den 17 i Slangerup, Qvæg¬
og Hestem. (s. R. 13 Junii 1777); den 4 i Korsøer,
Nykjøbing i Ods-Herred, Kongelf, Cimbrishavn;
den 8 i Mariboe Kram= og Hestem.; den 9 i Roes¬

Filde (s. R. 13 Junii 1777), Hobroe, Audkjøbing,
Flensborg, Falkenberg og Randers Heste=, Qvæg¬

og Krammarked, holdes i 8 Dage; (Rykjøbing paa
Mors, s. R. 16 Octobr. 1782); den 10 i Horsens og
i Christjansand Qvægmarked; Trundhjem Manda¬

gen for den 11 (s. R. 1747); den 11 i Kongsberget;

den 12 i Aarhuus, Stege paa Møen og Svenhorg
Qvægm.; d. 14 udi Tinnet-Bye i Nykirke=Sogn udt
Koldinghuus=Amt, Marked med Heste, Qvæg og alle
levende Creature, samt og Haandverksfolks-Arbeide,

Træevare og andre Landmanden og Bonden tjenlige
Ting; den 16 i Fridericia, Nyborg, Holbek Qvæg¬
mark., Avenrade, først med Heste og Qvæg, siden
andre Bare; Præstse næste Mandag efter Gallidag;
Ring¬
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6 Rdlr. (8); af en mindre, om Sommeren 4 Röir., og 14 April.
om Vinteren 5 Rdlr. Börtdagene ved dette Færge¬

sted skal være hver Mandag= og Fredag=Formiddag, om
Sommeren Kl. 8, og Vinteren Kl. 9 (t). 2) Ved Kal¬
lundborg: for den største Smakke skal betales om Som¬
meren

*

11 Rdlr., om Vinteren 12 Rdlr.

For den anden Smakke 10 —

1I1

For den tredie* 5 10 —

11 —

For Færgebaaden: 6 —

*

8 —

Børtdagene skal være Tirsdag og Fredag Kl. 7 om Mor¬
genen. Naar Transporten med Smakkerne betales styk¬

viis nyde de Betaling efter Forordn. af 29 April 1684,

og Privilegium af 1 Maii 1697; men, skulde der ikke
D 5

fin¬

Ringkjøbing den 18 Heste= og Qvægmarked i 3 Dage;
den 19 i Tyrsting udi Jylland i Skanderborg=Amt,

Heste= og Qvægmarked; den 20 i Hjøring, Maria¬

ger, Heste= og Fæemarked; (Rødbye s. R. 27 Maii
1757); d. 21 i Bogense Qvægmark.; d. 22 i Hille¬
rød ved Friderichsborg Slot; den 23 i Skanderborg,

Kallundborg, Kjerteminde, og Heste; Qvæg og Kram¬
marked i Mariboe (s. R. 1747; Viborg, s. R. 12
Sept. 1755); den 26 i Nystæd i Laaland (s. R. 31
Aug. 1770) og Middelfart Qvægm. (s. R. 23 Julii
1784); den 27 i Odense Fæemarked og i Stavan¬

ger; den 28 i Kjøge og Deile Heste= og Qvægmarked
i 2 Dage; (Christjanshede, s. R. 11 Julii 1781)
Novembr. Den 1 Marked i Slagelse; den 2 i Ring¬

kjøbing Heste=, Qvæg= og Krammarked i 3 Dage;

Jaaborg Fæem.; den 3 Heste= og Qvægm. ved Rye;
(Nibe, s. R. 3 Martii 1774); den 6 i Sorøe; i

Viborg paa Fæe og alle Slags Creature, varer i 6

Dage (s. R. 12 Sept. 1755); Kolding næste Onsdag
for Martini Heste= og Qvægmarked i 3 Dage (s. R.

1747: Friderikssund, s. R. 21 Martu 1749); den
1i i Jæstved; Holstebroe næste Onsdag efter Mar¬

tini i 2 Dage; (Ribe, s. R. 13 Aug. 1783); den 19

i Ringsted; den 30 i Holbek. - Decembr. (Præst¬
He, s. R. 13 Martii 1774); Varde 8 Dage for Juul
Kram og Træevare i 2 Dage; i Kjøbenhavn holdes

Hestemarked hver 14 Dag om Onsdagen.

(5)Efter de senere Kalendere betales 6 Rdlr. om S. og 7
om V.

(1) Cfr. Resc. 25 Novbr. 1757.

Kongelige Rescripter
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14 April. findes saa megen Fragt, som til Betalingens Udredelse
behøves da skal lægges sammen, til den halve Fragt

haves (u). 3) Imellem Vordingborg og Falster.
Betales for den store Færge: om Sommeren, om Vinteren

8 Mk. 8 ß. * 11 Mk. 4 ß.
For

Jagten:

7 — 4— 8 —12

Seilingsbaaden: * * 4—12—s 6 — 8 —

B. Lolland og Falster. I. Vognmandstaxten an¬

gaaende: Vognmændene i Mariboe, Rødbye og Nak¬
skov (v) betales for hver Miil fra Mikkelsdag til Paaske
3 Mk. 4ß, og fra Paaske til Mikkelsdag 2 Mk. 126:
men i de andre Kjøbstæder udi Lolland og Falster gives

Vognmændene 2 Mk. 8 ß for Milen fra Mikkelsdag til
Paaske og fra Paaske til Mikkelsdag 2 Mk. II. Ang.
Markederne de 2 Markeder som i Almanakerne ere

anførte i Mystæd at holdes den 11 Julii og 1 Sept.,
skal herefter af Almanakerne udelades. Det Marked,

som er anført at holdes i Taagerup den 2 Julii, skal

ligeledes være ophævet. Det Qvægmarked som er an¬
sat, at holdes i Mariboe den 23 Octobr., Eal anføres

som Kram= og Qvægmarked. III. Færgestederne angaaen¬

de: Transporten imellem Sundbye-Færgested i Lolland

og Jykjøbing i Falster skal betales efter en den 22 No¬
vembr. 1737 approberet Reglement og Taxt, som paa en
Tavle til Enhvers Efterretning skal være opslagen. Ved
Gaabens=Færgested i Falster betales Transporten til

Vordingborg efter den approberede Taxt af 14 Maii
1734. — C. Jyen. 1. Vognmandstaxten angaaende:

Over hele Fyen nyde Vognmændene Fragt efter Forordn.
af

(u) See R. 27 Sept. 1748, 11 Febr. 1773 og 14 Junii
1782.

(7) Og fleere, see Bev. 14 Jan., 21 Febr. og 20 Aug.
1771.
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af 5 Martii 1633, som er conform med Almanaken (x). 14 April.
II. Med Milene forbliver det fremdeles, som det i Al¬
manakerne er anført (V). III. Markederne angaaen¬

de (2) forbliver det ligeledes ved Almanakerne, undtagen
at det Hestemarked som den 12 Novbr. 1746 er bevilget

i Xyborg at holdes hver Onsdag fra Fastelavn og saa
fremdeles til Philippi Jacobi Dag næstefter, i Almana¬

kerne skal anføres; ligeledes indføres et Fæemarked i
Assens at holdes den 25 Octobr.; men derimod udelades

det Marked, som er anført der at holdes den 18 Martii.
IV. Ang. Taxten for Smakkerne 1) fra Nyborg til

Korsøer: Smakken skal gaae 4 Gange om Ugen, nem¬
lig Søndag og Tordag med Posten, og derforuden Tirs¬
dag og Løverdag, om Sommeren Kl. 8 Morgen, og

om Vinteren Kl. 9. For Smakken betales om Som¬
meren 6 Rdlr., og om Vinteren 7 Rdlr. (a). 2)

Over Assens= Færgested betales for en Smakke:
om Sommeren, om Vinteren

2 Rd. 246. 2 Rd. 4 Mk.

af en Færge eller Baad: 2 — * 2 — 3—
af den mellemste Baad * 1— 2 Mk. 1 — 4
af den mindste Baad¬* . 4 — 1 — (b).

af disse Transport=Fartøier bør Een daglig afgaae, en¬
ten der er Fragt eller ei, undtagen de Dage Posten

gaaer. — D. Ribe=Stift. I. Ang. Vognmandstax¬
ten: Vognmændene i Ribe=Stift skal betales efter den
i Al¬

(7) Forhøiet i Hens. til Nyborg, Odense, og Assens, ved
Forordn. 9 Sept. 1763, §. 16. Rescr. 9 Junii 1769.

(y) Som benævnte Plac. 21 Junii 1777, see og Rescr. 24
Martii 1786.

(2) See Prom. 31 Aug. 1771.

(a) Cfr. Resr. 25 Novbr. 1757.

(b) See Anordn. (i Rescr.) 25 Novbr. 1757, §. §. 2, 6.
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4 Ppril. i Almanakerne anførte Taxt (c); dog, naar Vognmæn¬
pruyi „ydr kjprn iil de i Fyrsiendommet Slesvig liggen¬

de Kjøbstæder nyde de Betaling efter den Holsteenske¬
Taxt, som er om Sommeren 2 Mk. 8 ß, og om Vin¬
—

teren 3 Mk. (Ö). II. Milene paa R isen fra Aaresunds¬
Færge til Hamborg skal anføres i Almanakerne saaledes:
Fra Aaresund

til Hadersleb 5 2 Mile.til Femmels ; 3 Mile.
= Tolsted: 5 34.

: Itzehoe * 3 —

Flensborg 5 35—

s Pinneberg= 5 —

Danneverk * 4 —

Hamborg * 2—(e).

Rendsborg : 3 —

Paa den i Almanakerne fra Hadersleb til Aalborg anfør¬

te Vei skal fra Kolding til Snee anføres 8 Mile (f).
III. Markederne angaaende: Kolding=Bye: 1) Tor¬

vedag hver Tirsdag; 2) den 29 Martii Heste= og Qvæg¬

marked i 4 Dage; 3) Tirsdagen for Fastelavns=Søn¬
dag, med Kramvare, Haandsverksfolks=Arbeide, samt

Heste og alle Slags Kreature, som holdes Ugen igjen¬
nem, og siden hver Torsdag i Fasten med Heste og Qvæg;

4) næste Torsdag efter Paaske, Kramvare; 5) den 1

Maii Krammarked: 6) næste Torsdag efter Pintsedag,
Qvæg= og Krammarked i 3 Dage; 7) den 16 Maii Fæe¬

Marked i 2 Dage; 8) Olufsdag, Qvæg= og Krammar¬
ked i 2 Dage; 9) den 4 Octobr. Qvæg= og Krammarked
i 4 Dage, 10) næste Onsdag efter Martini-Dag, Fæe¬
Mar¬

(0) Forhøielser sees i Bev. 6 Jan. 1758, Rescr. 5 Octobr.
1759, Bev. 23 Febr. 1780 og Rescr. 3 Junii 1785.
(0) Forhøiet ved Verordn. 28sten Maii 1762, §. 22. og

Plac. 18 Jan. 1763; see Rescr. 3 Junii 1785.
(e)Forandret ved Verordn. 28 Maii 1762 i Slutn., Plac.
18 Jan. 1763 og 21 Junii 1777.
(6) See benævnte Plac. af 1777

Om Milene imellem

andre Stæder fer Rescr. 23 Martii og 5 Octobr. 1759,
23 Novbr. 1775. Bev. 23 Febr. 1780.
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Marked i 3 Dage. Paarbasse=Marked, som er anført 14 April.
at holdes den 1 Maii, skal herefter ansættes paa Lovise¬

Dag, som er den 28 Augusti, med Qvæg og andre Va¬

re. IV. Taxten for Transporten 1) imellem Mid¬
delfart og Snoghøi: Af Smakken betales:
om Sommeren, om Vinteren
1

Rd.

,

1 Rd. 1Mk. 8ß.

af en Færge ¬— — 4 Mk. 8ß.1 — — —
af en Baad *— — 3 — * —3 — 8 (E).

2) Imellem Fridericia og Striv betales af Færgen
om Sommeren, om Vinteren

3 Mk. * 4 Mk.
og af en Baad

1

—*

* 1 — 8ß (h).—

E. Aarhuus=Stift. I. Vognmandstaxten angaaende:

Vognmændene i Aarhuus og Horsens (i) nyde af hver

Miil om S. 2 Mk. 4 ß, om V. 2 Mk. 12ß; men i
Randers nyde de alene om S. 1 Mk. 12 ß, om V. 2

Mk. 4 6 (k): for Forspandsheste paa hvert Sted ny¬
de de z Deel meere, end Taxten tilholder og for Re¬

tour saavel af Vogn som Forspand Deel mindre. II.
Ang. Milene: Veien fra Randers til Aarhuus, som i

Almanakerne er anført ikkun for 4 Mile, anføres for 43
Mile; fra Aarhuus til Horsens, som staaer i Almana¬

ken for 4 Mile, ansættes for 55 Mile (I); hvorefter
Vognmændene paa ethvert Sted for de Reisendes Befor¬
dring nyde Betaling. III. Markederne angaaende: Af
de 3 aarlige Markeder, som holdes i Randers, skal de
2 første i Almanaken anførte Heste= og Fæe=Markeder

ansættes, til at begynde Tirsdagen for Fastelavns=Søn¬
dag

(2) See Skriv. 7 Martii 1750.
(h) Cfr. Resol. 16 Jan. 1748 og Skriv. 28 Decbr. 1754.
(D) Samt Skandeborg, s. R. 20 Aug. 1784.

(k) Forhøiet, see Bev. 27 Jnnii 1781.
(D) See Postplac. 21 Junii 1777.
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14 April. dag og Tirsdagen for Midfaste; det andet af de for Ma¬
riager anførte 4 Markeder, ansat at holdes den 18 Ju¬
nii, anføres at holdes den 9de Dag efter Pintse=Høi¬
tid (m); ellers er for Mariager udeladt et Marked, som
skal anføres, at holdes den 1 Aug., og kaldes St. Olufs

Marked (n). IV. Aug. Taxten ved Færgelsbet imel¬
lem Aarhuus og Kallundborg: Denne Taxt er alde¬

les conform med hvis ved Færgeløbet fra Kallundborg til
Aarhuus er anført, som og de Dage, paa hvilke Smak¬

kerne afgaae fra Aarhuus, de samme, som ved Kallund¬

borg=Færgeløb er anført. — F. Viborg=Stift. I. Vogn¬
mandstaxten og Milenes Afpæling angaaende: da for¬

bliver det ved det, som derom i Almanakerne er ind¬
ført (0).II. Markederne angaaende: Viborg=Snaps¬

ting, som i Almanakerne er ansat den 2 Aprilis, skal

anføres at begynde næste Fredag efter Paaske (P), og va¬

rer i 14 Dage. Et Marked skal anføres at holdes i Ho¬
broe Z Uger for Michaelis; ligeledes skal i Almanaken

indføres et Markeds Holdelse i Nibe den 19 Sept. —
G. Aalborg=Stift. 1. Vognmandstaxten angaaende:
Vognmændene overalt i Aalborg=Stift betales af Milen

om Sommeren 28 ß, og om Vinteren 2 Mk. 4 6 (0).
II. Med Markederne forbliver det saaledes, som de i
Almanakerne ere anførte. — H. Ang. Markederne i

Norge. I. I Aggershuus= og Christjansands=Stif¬
ter skal de fremdeles holdes paa de Dage, som dertil i

Almanakerne ere ansatte. II. Udi Almanakerne indføres,

at i Bergens=Stift holdds næste Søgnedag efter St.
Hans

(m) See Rescr. 2 Sept. 1757.

(n) See ibid.

(0) Taxten forhøiet ved Rescr. 7 Aug. 1776 og 10 Decbr.
1784.

(p) Forandret ved Forordn. 20 Decbr. 1750 0g 21 Jan. 1778,
samt Prom. 23 Maii 1778.

(4). Dog see Rescr. 9 Decbr. 1773.
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Hans Dag et Heste= og Qvægmarked, Roldals-Marked 14 April.
kaldet (r); dernæst skal det i Almanakerne den 21 Sep¬

tembris ansatte Lærdals-Marked anføres, at begynde
den 13 Septemb. og vedvare til den 21 Dito (S). III.

Trondhjems=Stift. Levangers Marked, som staaer

i Almanakerne indført under den 5 Martii, skal altid
holdes næste Tirsdag, Onsdag eller Torsdag efter Gre¬

gorii Dag (1). Paa ligemaade forholdes saavel med det
saa kaldede St. Hans= Marked i Trondhjem, der i Al¬

manakerne er ansat at holdes den 28 Junii, som med
Michaelis=Marked der i Almanakerne er ansat til 11
Octobris, saa at de begge skal ansættes at holdes den næ¬

ste Tirsdag efter S. Hans= og Mikkelsdag. Romsdals¬

og Overhalds=Markeder af hvilke det første er anført
i Almanakerne den 2 Octobr., og det sidste hidindtil har
været udeladt, skal herefter indføres begge at holdes

næste Tirsdag, Onsdag eller Torsdag efter Michaelis (U).
De saa kaldede Ledingsberger, eller Markeder i Nord¬

lands=Amt skal til deres Holdelse anføres i Almanaker¬
ne saaledes: Bjørn=Ledingsberg den 13 Julii, Til¬

rum den 20 Julii, og Nærgens den 27 Julii (V);
hvorimod det Ledingsberg, som er holden paa Tjøtøen,

herefter skal være aldeles afskaffet. — I. Ang. Vogn¬
mandstaxten i Hertugdømmene Slesvig og Holsteen:
da betales for en Vogn med 2 Heste saaledes, som i Al¬

manakerne er anført; men for Forspändsheste betales:
om Sommeren af Parret for hver Miil 28 Lß; om Vin¬
teren

(1) See Rescr. 4 Sept. 1756.

(5) See Rescr. 24 Maii 1776, og om Bergen R. 31 Maii
1780.

(1) See Resec 22 Aug. 1760.

(u) See Rescr. 9 Junii 1752 og 8 Martii 1754.

(0) See Rescr. 28 Julii 1752.
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*

14 April. teren 32 Lß; for Retouren 24 Lß; om Sommeren 21
Lß. (*). De Husumer-Vognmænd betales for en Vogn
til Stæderne i Marsken af hver Miil om Sommeren 28 Lß,

40 Lß.

og om Vinteren

36 Lß.

For et Par Forspandsheste: om Sommeren

48 Lß.

og om Vinteren

Saa betales og for en Vogn om Vinteren,

naar Veien i Marsk=Stæderne er meget ond,

af hver Miil

S

*

1 Rdlr. —

Rector og Professores skal drage Omsorg for, at alt
hvad herudinden er bleven befalet, paa sit behørige Sted
iblandt de Efterretninger, som aarlig føies bag i Almia¬

nakerne, rigtig vorder indført; men det øvrige af disse
Efterretninger, som ikke ved denne Befaling er bleven

forandret, skal fremdeles blive staaende i Almanakerne,

saaledes som det nu befindes regleret; dog haver Rector

og Prof. ang. den 2den Post, om Milene imellem Stæ¬
derne, ved disse Efterretninger, som aarlig bag i Alma¬

nakerne trykkes, at lade hosføie, at der for en Fjerde¬

Deel eller ½ Miil ei maae tages nogen Betaling, om
Veien niaatte være længer, end i Almanakerne, efter

denne Befaling bliver anført. Udi det øvrige vil Kon¬
gen, ei alene, at intet Marked maae ansættes paa Søn¬

eller hellige Dage, ei heller paa nogen Mandag eller

Lqverdag; men endog, at alle Markeder tilligemed

de saa kaldede Ledingsberger i Nordlandenes Amt skal
i Almanakerne aarlig herefter anføres ved Datum, i

Steden for Dagen, paa det de, som ville søge Marke¬
der, kunne tilforladelig vide, til hvad Tid de sig dertil

kunne indfinde: iligemaade haver Rector= og Prof. ved
Almanakernes Indretning derhen at see, at, naar Mar¬

Lederne, formedelst indfaldende Søn= eller Helligdage,
maat¬

(*) See Verordn. 28sten Maii 1762, §. 22 og Plac. 18
Jan. 1763.
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maatte blive udsat, der da i een Provints ei paa een 14 April¬
Dag bliver holdt 2 Markeder men at der bliver la¬

det saa megen Tid imellem, som de Reisende behøve til
at begive sig fra cet til andet Sted.

Rescr. (til Landmilitie=Sessionerne i Danmark), ang. 14 April.

at der endnu, indtil videre, ingen Bataillon=Samling
skal holdes, men at ikkun med Compagnie=Samlin¬

gerne, saaledes som derom i Rescr. af 22 April 1746
anordnet er, skal continueres (m).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 14 April.

over Aggershuus=Stift), ang. at Skifter efter
Skoleholdere tilhøre den geistlige Jurisdiction (n).
G. Biskopen har andraget, at Sorenskriveren i Hadeland
efter en afdød Skoleholder i Grans=Præstegjeld, da vedkom¬

mende Provst med Forsegling og Registering havde begyndt
Skiftet, har indfunden sig, og samme Skiftes Forvaltning til¬

egnet, hvortil han dog holdes saa meget mindre berettiget,
som Skole=Forordn. af 23 Jan. 1739, 16de Art. befaler, at
Skoleholderne skal staae under samme Værneting, som Klok¬
kerne bør svare, og den 18de Art., at Provsten skal paadøm¬

me hvis Forseelser af forargelige Skoleholdere begaaes, saa at,
da den civile Jurisdiction ei maae befatte sig med at dømme

paa Skoleholdernes Personer, imens de leve, det da ei heller

skulde tilfalde den verdslige, men den geistlige Øvrighed, desli¬
ge Skifter at forvalte; og desaarsag Biskopen herom har ud¬

bedet sig Resolution til saadan imellem de Geistlige og Verds¬
lige opkommende Tvistigheds Forebyggelse for den efterkommen¬
de Tid.—Som baade Lovens:—2 — 12 og 2den B. 15de

C. har fastsat, at Degne, Substituter og Skolebetjente, und¬
tagen i de der exciperede Tilfælde, henhøre under den geistlige
Jurisdiction; det og, som forbemeldt, ved antørte Skole¬

Forords. 16de Art uden nogen Slags Limitation eller Excep¬
tion er anbefalet, at de paa Landet antagne Skoleholdere,
Studerede eller Ustuderede, hvad heller de efter Stedernes Be¬

skaffenhed kan have ordentlig indrettede Skolehuse til Ungdom¬
mens Underviisning, eller maae gaae omkring, skulle staae un¬

der lige Værneting som Degnene, eller i Norge de saa kalde¬
de Klokkere: saa finder Kongen for godt,
At

(m) See Forordn. 14 Septbr. 17744.

(n) Cfr. Rescr. 28 Octobr. 1757.
V. Deel. 1 Bind.

E
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14 April.

At det og nu og fremdeles derved skal forblive, og at
Sorenskriveren vorder tilkjendegivet, saavel dette om¬

meldte Stervboe at fravige, som efterdags sig fra deslige
under den gcistlige Jurisdiction efter Loven og Forord¬

ningen om Skolevæsenet henhørende Skifter aldeles ent¬
holder.

21 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Aggershuus¬
Stift), ang. at tilholde Magistraten i Christia¬
nia, i Byens aarlige staaende Udgivter at udfinde og

søge al muelig Menage &amp;c. (0).
21 April.

Rescr. (til Khavns Universitet), at indsende et Pro¬

ject til en Forordning, ang. de Ceremonier og For¬
mular, hvorefter Joder i Fremtiden skulle gjøre Eed i

deres Synagoger i Vidne=Sager (D).
21 April.

Rescr. (til Landmedicus i Aarhuus=Stift,

D. Crevecoeur), ang. at han maae visitere Apo¬

thekerne i Aarhuus=Stift, for at tilsee, at de med
gode og dygtige Vare ere forsynede, og dem ikke i Pri¬
sen oversætte (9); men ang. at nyde Salarium af

Stiftet for de til saadan Visitation gjørende Reiser, da
kan det, hverken i Henseende til Bondens iandre Maa¬

der havende Udgivter, ei heller formedelst den Skade,
Landmanden har taget ved den grasserende Qvægsyge
accorderes (1).

5 Maii.

Confirmation paa Bergens Bødkerlaugs
Privilegier af 19 Julii 1692 (s).
Rescr.
(0) See Privil. 26 Septbr. 1749, 6. 12.

(p) See Forordn. 15 Septbr. 1747.
(9) See Forordn. 16 Julii 1772.
(1) Cfr. Rescr. 9 Octobr. 1767 og 27 Decbr. 1770.

(5) See Rescr. 11 Maii 1748 og Forordn. 12 Sepr. 1753,
Cap. 4, 6. 13.
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Rescr. (til Justitsraad Bredo Munthe), ang. at 12 Maii.

paatage sig den Danske og Norske Lovs Forbedring og
Forandring ().

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift, og 12 Maii.
Notits til Amtmanden over Sorøe=Amt), ang. at

Sognepræsten i Sorøe skal tillige være Profes¬
sor Theologiæ ved Sorge=Academie, m. v. (U).
Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Jylland, ogsaa 12 Maii.
at bekjendtgjøres Amtmændene), ang. hvorvidt Prange¬

rie og Omreisen efter Qvæg skal være forbudet, og
hvorledes med det af det Kjøbte, som maatte være an¬
grebet, skal forholdes (V).

Rescr. (til Amtmanden paa Bornholm), ang.

19 Maii.

at Memorialer fra Bornholm skal først indle¬
veres til den bestandige Commission, og af Concipien¬
ten være underskrevne.

Gr. Omendskjønt Rescr. 26 April 1743 forbyder Bønderne
at sammenrotte sig, m. v., er dog for endeel Bornholms Ind¬

byggere immediate til Kongen bleven indsendt 2 Memorialer,
hvori de androge deres Besværinger over adskillige Indretnin¬
ger det militaire Væsen angaaende, da det ligeledes ved
Rescr. af 28 Febr. 1744 er bleven befalet, at om de Ting, som
coneernere det militaire Væsen paa Bornholm, ikke skal gjø¬

res Kongen Forestilling, tørend det forst i den paa Bornholm
anordnede bestandige Commission er bleven proponeret, og der
ventileret, saa og overlagt, samt befunden fornøden, Kongen
at forestilles.

Amtmanden skal ved alle Tinge og paa Kirkestævne

lade publicere, at Kongen med stor Mishag har fornum¬
men, at nogle af Almuen der paa Landet have under¬

staaet sig, tvertimod forbemeldte Rescripter, hvorefter
de skulle melde sig med deres Anliggende hos den paa
E 2

Lan¬

(t) See Instr. 22 Septbr. 1747 og der Paaberaabte.
(n) See den nyeste Fund. 29 Jan. 1782, §. 4.

(y) See Forordn. 30 Novbr. 1778 og Plac. 21 Octobr.
1785.
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19 Maii.Landet anordnede bestandige Commission, at tourmentere
de Kongelige Cancellier med deres Memorialer hvori de

ei blues ved at censurere de Indretninger, der grunde
sig paa de Kongelige Befalinger: og, omendskjønt nu

sligt et opsætsig og gjenstridigt Forhold meget vel merite¬
rede, at dets Authores og Redskaber, de øvrige Urolige
til Exempel eftertrykkelig bleve straffede; saa eftergives

dem dog for denne Sinde saadan deres ulydige Omgang:
men derhos befales paa det Alvorligste, at ingen af den

Bornholmske Almue efterdags maae understaae sig,
hverken for sig selv eller andre, immediate til Kongen
eller Collegierne at indkomme med Remonstrationer

de derpaa Landet gjorte Indretninger betræffende men
at de, om de derimod noget med Føie haode at andrage,

dermed skal melde sig hos den bestandige Commission,
saafremt de ei vil vente derfore som Rongelige Man¬

daters Overtrædere uden Naade at blive anseet; og

haver Amtmanden tillige at lade bekjendtgjøre, at Ind¬
byggernes overgivende Memorialer skal i Følge Forordn.

af 20 Febr. 1717 og 7 Sept. 1736 (k) altid tilligemed
være underskrevne af Concipienten.

19 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskoperne paa

Island), ang. en Kirkebog ved hver Kirke, samt

at Sognepræsten skal underskrive Regnskaberne.
Gr. Biskopen over Skalholt=Stift har forestilt, at Kir¬

kerne paa Island, saavidt ham bekjendt, have ingen Kirkebog,
som dog bør at være efter Loven, saa at Bispen eller Provsten,
naar de visitere, ingen Regnskab kan faae, og har intet Til¬

strækkeligt at rette sig efter, hvorover de forrige Bisper har

maattet gjore en Gisning, hvad Kirken havde i aarlig Ind¬

komst, og dertil betjent sig af de Fattiges Forstanderes Regn¬

skaber (saasom Kirken har der ligesaa megen Tiende som de

Fattige), da det befandtes, at Kirken havde meget tilgode hos
nogle af Pröprietairerne. — Som denne Uordentlighed for¬
aarsager stor Præjudiee ved Kirkernes Opsigt der paa Landet:
saa befales,

At

(7) See Forordn. 3 April 1771 og Plac. 30 Sept. 1785.
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At der ved hver Kirke paa Island skal af Beneficia¬ 19 Maii.
riis og Proprietariis indrettes efter Loven en numerered
og igjennemdragen Kirkebog, som af Herredsprovsten

uden Betaling skal forsegles, og hvori skal indføres 1)
al Kirkens Eiendom være sig Gaarde Huse, Jor¬

der, Eng, Skove Strand samt andet deslige, som

den sub Dato eier og beholder, item alle Visitatser, som

efter denne Dag blive gjorte; 2) Kirkernes Inventa¬
rium, Instrumenter, Kalk, Disk, samt Klæder, Bø¬
ger og andet saadant Nødvendigt og udførlig beskreven;

3) al Kirkens aarlige Indkomst den visse og uvisse,

saavelsom dens Udgivt herefter fra den Tid sidste Regn¬
skab blev tagen og ført, hvilke Regnskaber og af Sogne¬

præsten skal underskrives til nærmere Rigtighed- og skal
disse Kirkebøger vel forvares ved Kirken, Biskopen og
Provsten til god Efterretning, naar de visitere. Men,

anbelangende de for de afvigte Aaringer uaflagde Regn¬

skaber, da skal det dermed have sit Forblivende ved Rescr.

af 6 Maii 1740.

Rescr. (til Stiftbefalingmanden over Aggers¬26

huus=Stift), ang. at Laugsbisiddernes Reso¬
lutioner skal gives beskrevne uden Betaling og
paa slet Papir.
Gr. Stiftbefal. har berettet, at en Kleinsmed i Christiania

for ham har skrivtlig beklaget sig, at han af Vice=Borgeme¬

ster Pipper som Smede=Laugets Bisidder, er 2 Gange ble¬
ven paalagt at bøde 6 Rdlr. 1 Mk. aß, hvorved han meener

sig sornærmet, og desaarsag har, følgelig Rescr. af 11 Dec.
1733, for at andrage Sagen for Stiftbefal., begjert Borge¬
mester Pippers i Smedelauget givne 2 Decisioner beskrevne,
hvortil han skal have forlanget 1 Rdlr. til stemplet Papir, og

5 Rdlr. for Beskrivelsen, hvilket Kleinsmeden, som en fattig
Mand, har negtet at betale, i Taabe at Vice=Borgemester

Pipper ei dertil i Loven eller Forordninger havde nogen Hjem¬
mel, og derfor har begjert Stiftbefalingsmandens Resolution,
om han var pligtig, noget for disse Laugsdecisioners Beskrivel¬
se at erlægge; men, da Stiftbefal. reqvirerede Pippers Er¬

klæring, har han svaret, at han, for hver af disse den 19 og
20 Aprilis næstleden faldne 2 Laugsdecisioner at give beskrev¬
E 3
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ne, har forlanget 13 Rdlr., og for deres Forsegling 1 Rdlr.,

26 Maii.

tilsammen 5 Rdlr. samt til hvert Ark stemplet Papir 3 Mk.,
grundende sig paa Norske Lovs Pag. 202, Art. 13, og For¬

ordn. af 23 Junii 1710, Art. 9.—Siden det ikke ved Lov
og Forordninger, samt forberørte Rescr. af 11 Decbr. 1733 er

paabuden, at Bisiddernes Decisioner i Laugene skal udstædes paa
stemplet Papir, og mindre at nogen Skriverlon derfor skal be¬
tales; Magistraten derforuden i Henseende til deres Embede

er paalagt at være Laugenes Bisiddere for den Løn og Ind¬

komst, de ellers nyde: kan Magistraten ikke have meereRet
Re¬
og Frihed til at paastaae Skriverlon for deres Decisioner og
solutioner end Stiftbefalingsmændene, i sær, efterdi saadan Be¬
taling vilde blive de Skyldige til større Byrder og Udgivt, end

hvad de for saadanne Forscelser, som i Laugene forefalde, skal

efter Laugsartiklene til Strafbøder erlægge; og altsaa synes det,

at den af Pipper af Kleinsmeden paastaaede Skriverløn alene
er skeet af Egennyttighed og til hans egen Fordeel. Thi be¬
fales,

At Stiftbefalingsmanden tilkjendegiver Vice=Borge¬

mester Pipper saavelsom de øvrige Magistratsperso¬
ner i de andre Lauge, at de bør være pligtige at med¬

dele Vedkommende deres sammesteds givne Decisioner

beskrevne paa slet Papir og uden nogen Betaling,
naar de agte samme for Stiftbefalingsmanden at paa¬

klage.
26 Maii.

Rescript, ang. at Sognepræsten for Gjed¬
sted= og Fjelsø=Menigheder, Hr. L. Holst, maae lige¬

som hans Formænd nyde sit aarlig behøvende Ilde¬

brændsel af Fjelsø=Hede saalænge han hverken sælger,
eller uden Huset bortgiver noget deraf, m. v. (V).

2 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island
og Færøe, tillige at bekjendtgjøre baade det Is¬

landske Compagnie og Amtmanden), indeh. Ad¬
skilligt om de imellem benævnte Compagniets
Betjente og Indbyggerne paa Island forefaldende Sa¬
ger (D).
Gr.

(7) Af Rothes Rescripter III. 391.

(2) Dette Rescript synes endnu at kunne gjelde, endskjønt

Compagniet er ophørt, og Handelen Kongens.
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Gr. Compagniet har besværet sig over, at Sysselmand 2 Junli.

Magnussen paa en usædvanlig Maade har anlagt adskillige
Sager imod dets Kjøbmand, P. Ofvesen, og det paa den
yderste Tid, da Skibet, hvorpaa Ofvesen var Kjøbmand, laae

færdig at seile fra Landet; hvilken Behandling og Omgang, at

anlægge Sager paa, imod Compagniets Kjøbmænd og Betjen¬
te, det formener, vilde paaføre Compagniet mange skadelige

Følger, og derfore har begjert, anordnet og fastsat: 1) at in¬

gen Sag, det være sig til Vidnesbyrds Afhørelse eller til Doms,

maatte foretages paa Island imod Compagniets Kjøbmænd el¬
ler Betjente fra den Tid af, at Skibene, hvorpaa de fare,

ere seilklar til at gaae fra Landet, om endog Stævning forud
kunde være udtaget; men at med slige Sagers Anlæg, eller;

i Fald de ved Stævning ere anlagde, da med deres Fuldførelse,

burde beroe, indtil Skib til Havnen igjen ankommer, imod at
Indbyggerne paa Island nød det Beneficium, at Compagniets

Kjøbmand og Betjente i de Sager, som der i Landet kunde
og burde paakjendes, skulde tage imod Aftens= eller en Dags
Varsel, som ved Gjæste=Ret, saavel i Vidnesbyrds= som Doms¬
Sager samt at Dom inden 3 Solemærker, efterat Sagen

er udageret, skulde afsiges: 2) at de Underrets=Domme og
andre sudicialsorretninger som imellem Compagniets Betjen¬

te og Indbyggere paa Island afsiges, eller passere og som
til Overretten kan og bør paaankes, maatte have Tid at løbe
paa, til Indstævning, fra den Tid de ere afsagde eller passe¬
rede, indtil Compagniets Skibe igjen komme til Havn i Is¬
land, hvorfra faadanne Compagniets Betjente Aaret tilforn
vare afseilede; omendskjønt samme Domme eller Judicialfor¬

retninger vare over de 6 Maaneder gamle, inden hvilke de el¬
lers efter Norske Lov burde paaankes; hvorhos indstilles, om

ikke kunde tilføies den Clausul, at den, som vil paaanke en

saadan Underrets=Dom eller Forretning, derimod skulde sligt
iverksætte 3 a 4 Uger, efterat Skibet i Havnen er ankommen:
3) at Laugmændene maatte vorde befalede, i de Sager, som
imellem Compagniets Betjente og Indbyggerne indstævnes til

Landstingene, at holde en Extra=Ret, naar Sagen ikke be¬
qvemmeligen for de ordinaire Laugtinge, formedelst Conwpag¬

niets Betjentes Fraværelse, eller nyelige Ankomst til Landet,

kunde fremkomme, samt at saadan Extra=Laugret maatte
holdes paa et for Laugmanden saavelsom Parterne beleiligt
Sted: 4) at de Domme, som vorde afsagde ved Laugtingene

imellem Compagniets Betjente og Indbyggerne paa Island,

maatte tillades, naar nogen af Parterne dem vil paaanke,
at indstævnes directe til Høieste=Ret, uden i Forveien at ind¬
stævnes til Overretten; samt at Indstævnings=Tiden til Høie¬
ste=Ret maatte fastsættes til 6 Maaneder, ligesom i Norske
Lovs 1—6 —30

er fastsat for Finmarken: og 5) at, naar
Compagniets Kjøbmænd eller Betjente skulle foraarsages at
begjere en Sættedommer, enten til Vidnesbyrds Førelse, eller

til Sagers Behandling og Doms Afsigelse, naar den til Hav¬
nen værende Sysselmand, enten som Sagsøger, Saqvolder,

eller paa anden Maade saaledes i Sagerne var interesseret, at

han ikke selv kunde beklæde Retten og Dommersædet, at da eu
E 4

anden
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anden af de næst ved Havnen værende Sysselmænd, paa Kjøb¬
mandens eller andre Compagniets Betjentes Reqvisition, maat¬

te tilforpligtes at sidde Retten som Dommer, eller og at Amt¬
manden maatte anbefales, desangaaende at gjøre saadan For¬
anstaltning og Anordning, at Kjøbmændene og Betjentene

saavelsom Indbyggerne kunde vide, hos hvem de sig skulde an¬
melde, naar ellers vedkommende Sysselmand i saa Fald ikke
kunde beklæde Retten.

Udi 1te Post bevilges og anordnes at der i de, imel¬

lem det Islandske Compagniets Kjøbmænd eller Betjente
paa den ene, og Indbyggerne paa Island paa den anden

Side, forefaldende Sager, skal paa samme Maade,
som ved Nerske Lovs 4de B. 8de C. 1te A. om Søe¬

Retssagers Udførsel er anordnet og med de i saadanne
Sager afsagde Dommes Exsecution efter Norske Lovs

1te B. 22de C. 19de Art. forholdes; ligesom og i Hens.
til den 3die Post befales, at udi de imellem Compagniets

Berjente og Indbyggerne til Laugtingene indstævnte Sa¬
ger skal af Laugmændene i forskrevne Maade, naar

Sagerne ikke beqvemmelig for de ordinaire. Laugtinge,
formedelst Compagnie=Betjentenes enten Fraværelse eller

nylig Ankomst, kan indfinde sig, sættes Extra-Ret paa

et, saavel for dem som Parterne, beleiligt Sted; og

ang. 5te Post, da accorderes at der i deslige Sager,

hvor Sysselmanden enten som Sagsøger Sagvolder,
eller i andre Maader maatte være interesseret i Sagen,
skal af Amtmanden dog efter derom til ham fra enten

af Parterne foregaaende Reqvisition, skee Udmeldelse til
næste Sysselmand, som Retten i samme, saavel Vidne¬

som andre Sager forsvarligen kunde betjene: men hvad
sig 2den og 4de Post anbelanger, da skal det derudinden
have sit Forblivende ved Loven.

2 Junii.

Rescr. (til Magistraten, og Notits til Univer¬

sitetet, i Kjøbenhavn), ang. at Magistraten skal
forfatte en Repartition eller Ligning imellem Lau¬
gene i Khavn, samt Kjøbmænds Skriver= og andre
Socie¬
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Societeter efter deres Storlighed og Tilstand, hvor¬2 Junii.
efter ethvert Laug eller Societet ved deres Oldermand

eller Formand af Laugscassen aarlig haver at erlægge en
liden Kjendelse til Soulagement for Regents=Studen¬
terne som i alt maae fastsættes til 300 Rdlr., hvilke

Magistraten paa foreskrevne Maade haver at besørge

aarlig indsamlet, og til Provsten ved Communite¬
tet leveret, for igjen til hvert Kammer paa Regent¬
sen behørigen at kunne distribueres (a). (Efter An¬
søgning fra Universitetet, som forestillede, at Studenterne paa
Regentsen i det dem ved Forordn. af 21 Decbr. 1714 for¬

undte Privil. paa Liigbæren tilføies stor Afgang, i det
at, foruden de Lauge, som vare til, førend disse Studentere
erholdte denne Frihed, ere der nu blevne flere Lauge, der alle

have Frihed, selv at bære deres Liig bort, og følgelig, at Stu¬
denterne maae savne den derved forhen havde Fortjeneste, skjønt
de dog ligesaa meget nu som tiljorn bebyrdes med fatrige Liig

at bortbære).

Land=Etatens Generalcommissariats Skriv. (til Re¬11

Junii.

gimenternes Chefer), ang. at Commissarier og Amts¬

betjente skal gives Reqvisition, naar Anhvervede for
dem præsenteres (b).

Confirmation paa de Skeen=Bye af forrige 12 Junii.

6
høilovlige Konger forundte Privilegier, Friheder
og Benaadinger (c).

Rescr. (til Stiftbefalings= og Amtmændene i 30 Junii.
Norge), ang. Landværnens Inddeling i visse
Compagnier, dens Exercitie og Marschpenge, samt

Mode til Sessioner og General-Mynstring, saa og
om disses Holdelse for den øvrige Aational-Armee.

E

Land¬

(a) See Fund. 25 Junii 1777, 9. 64; cfr. Rescr. 28 Mar¬
tii 1781.

(b) Formodentlig bortfalden ved Regimentscassernes Ind¬
retning og seyere Paner.

(0) See Bevilgn. 14 Novbr. 1749.

1747.
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30 Junii.

Landværnen ved de 3 Dragon= og de 13 National¬
Infanterie=Regimenter i Norge inddeles udi visse Com¬

pagnier med fornødne Over= og Under-Officerer forsy¬
nede (0); og, paa det saadan Indretning ikke skal falde

Undersaatterne til Byrde i Henseende til Udredningspen¬

gene, som til Generalmynstringen og Sessionen udfor¬
dres, skal med Landværnens Møde til Sessioner og

Generalmynstringer, og de dertil behøvende Marsch¬

penge, saavelsom og med Sessionernes og General¬
mynstringers Holdelse for den gvrige National-Ar¬
mee i Norge, saaledes forholdes som af Land=Etatens

Generalcommissariat Kongen er bleven forestilt. Thi

skikkes af samme Forestilling med derpaa givne Kongelige
Resolution herved en Extract. — Extract af Land=Eta¬

tens Generalcommissariats Forestilling de Dato 22 Junii

1747. 6te Post. Angaaende Landværnens Exercitie og
Marsch til Generalmynstring og Sessionerne har General

Arnoldt i sin Forestilling No. 1. gjort en udførlig De¬

duction, hvorledes det, efter hans Formening, ikke kan
være Landværnmanden for sin Person, ei heller Under¬

saatterne til nye Byrde eller Paalæg; thi hvad Exerci¬

tien er anbelangende, da kunde det skee paa de beleiligste

Tider ved Kirke=Samlingerne, hvor Mandskabet sig
dog skal indfinde og være nok, naar Landværnmanden

een Gang hver 4de eller 6te Uge blev exerceret, og i Plov¬

og Høste=Tiden saa meget mueligt blev forskaanet, og
Udredningspengene, som vil udfordres til Compagnie¬

Samlinger og deslige, anfører Generalen, at, naar
Kongen (som alt under 19 og 26 April sidstl. skect er)
agreerer hans Forslag, om indeværende Aars Sessioners

og Mynstringers Ophævelse, kunde af de til Cassen fly¬
dende Udredningspenge, for først et Aars Udredning til

Landværnens Samling til Generalmynstring udkomme;
og,

(il) See 3 Rescr. af 6 Octobr. 1747.
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og, naar dernæst fortfaredes med Generalmynstring og30 Junii.
Sessionerne som hans Forklaring Litr. C. formelder,
var der Fonds nok at forsyne dem videre med Udredning,

uden at komme Bonden til Besværing; dog anmærker
Generalen derhos: at det var bedre, disse Folk ikke mød¬

te til Mynstring, paa det de Civile ikke skulde gives An¬

ledning til, at indkomme med nogen Slags Besværing;
men, i Fald Kongen ved sin personlige Nærværelse i til¬
kommende Aar vilde selv tage Landværnmandskabet for

endeel i Øiesyn, da kunde der skee ved 1 eller 2 Batail¬

loner hvor Folkene ikke havde lang Vei til Mynsterplad¬
sene“ og eragtes derimod bedre, at Landværnene møde

ved Sessionerne, som holdes i de Compagniers Districter,

hvor de selv hjemmchøre, thi der finder Landværn sig af

sig selv, for at blive udslettet af Landværnroullen ved Af¬

løsning, af de fra de staaende Compagnier afgaaende
Soldater, hvor og Landværnenes Over= og UnderOffice¬

rer tillige ere tilstede, for at imodtage Mandskabet, og
holde rigtige Rouller over de udgaaende og indkommende

Folk. Da nu den Post om indeværende Aars Sessioners
Ophævelse, og hvad ang. Generalmynstringen ved de 2

Bergenske Regimenter i Generalens Opsats Litr. C. fin¬
des anførte allerede ved Kongelige Ordres som meldt,

af 19 og 26 sidstleden April (hvorved baade bemeldte
Sessioner og Mynstringer for i Aar ere ophævede efter

Generalens Forslag) har naaet sin Rigtighed: saa anfø¬
res her den øvrige bemeldte Opsatses Indhold som vi¬
dere bestaaer derudi, at, hvis 1748 Landværn skulde

møde til Mynstring, kunde Udredningen tages af de

Penge, som forbemeldte dette Aars ophævede Sessioner
og Generalmynstring indkommer; 1749 at skulle være

Session; 1750 Generalmynstring, hvor da ikke
Landværn møder; 1751 ingen Session, thi da kan Fol¬
ket voxe til, men Udredningen flyder til Lægds= og Dra¬
gon¬
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30 Junii.gon=Casserne 1752 Session hvorimod Lægderne efter
deres da indfaldende Tour afgive Udredning til Myn¬
string, hvoraf en temmelig Deel overskyder, naar Ud¬
redningen til Sessionen deraf er taget; 1753 skulde myn¬
stres, men, for at komme i sin rette Tour, kunde sam¬
me dette Aar udsættes og de indkomne Udredningspenge

til Sessionen gaae til Cassen; 1754 Mynstring, og da

møder Landværnene; 1755 Session; 1757 ingen Ses¬
sion, men Udredningen at flyde til Cassen; 11758 Ses¬
sion, dog med Udredning til Generalmynstring= og saa

fremdeles. Alt dette, som saaledes efter Generalens

Forestilling og Forslag, til Landværnenes Exercitie samt
Sessionen og Mynstrings=Samlinger her anført er,

indlades til Kongelig Approbation; dog, paa det at
Landværnene ikke skulde blive misfornøiede ved al forme¬

gen Exercitie, eragtes, at, naar de blive exercerede 3
Gange hvert Aar om Sommeren, naar det er Bonden
bedst beleiligt, kunde det dermed være nok, da paa saa¬
dan Fod til Landværnernes Samling kan udkommes med

de Udredningspenge, som for de staaende Regimenter aar¬

ligen indkomme.— Allernaadigst Resolution. Efter
Generalcommissariatets gjorte Erindring, vil Kongen,

at Landværnen ikke meere end 3 Gange hvert Aar om
Sommeren, naar det er Bonden bedst beleiligt, ved
Kirke=Samlingerne bliver exerceret; hvad øvrigt ang.

Landpærnens Mode til Generalmynstring og Ses¬

sionerne item ang. de dertil behøvende Udrednings¬

penge, samt ellers, de til Sessionernes og General¬

mynstringernes Holdelse for den Nationale Armee i
Norge beramnede Aar betræffende efter General Ar¬

noldts Forslag i denne Post af Generalcommissariatet
er anført, det approberes; ligesom og tildeels derom al¬

lern. Ordre af 19 og 26 Aprilis h. a. er udfærdiget.

Kon¬
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Kongel. Resolution, ang. at, i Steden for hidtil ved 1 Julii.
det gevorbne Infanterie har været tilladt 30 Koner
pr. Compagnie, skal deres Antal herefter til 22 formind¬
skes (e).

Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Norge, 3 Julii.
samt Hofprædikanten), ang. at i Rescr. af 7 Jan.

1741, om privat Communions Afskaffelse, maae
gjøres den Forandring og Limitation, at, dersom nogen

for en eller anden Aarsags Skyld hos Præsterne skulde
forlange at ville holde deres Andagt og Altergang for sig
selv det i saa Fald maae være Præsterne tilladt, paa

alle Søn= eller Prædikens-Dage, eller saa ofte Guds¬

tjeneste holdes i Kirken, enten for elle efter Tjenesten,
at antage til Skrifte og Communion for sig seiv dem,
som det begjere; men at det i øvrigt forbliver ved de
herom tilforn eraangne Anordninger.
I Anledning af
Ansøgning fra adskillige Folk, om at maatte gaae til Skrif¬
te, og communicere for sig selv).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Lollands¬

Stift), ang. at Jøder maae ei uden Pas omlø¬
be i Lolland og Falster, samt hvor mange Jøder¬
ne i Nakskov maae af deres Nation have i Tjeneste (f).
Gr. Omendskjønt det ved Forordn. af 10 Decbr. 1745 er
bleven aldeles forbudet, at ingen fremmede Bettel=Jøder maae
2

antages til Transport og Overførsel ved Færgestæderne ind i
Landet, saa er dog af en Memorial fra Magistraten i Nakskov

fornummen, 1) at der ofte befindes fremmede Jøder, som un¬
der Skin af Reisende, og dek ikke vil ansees at betle, opholde
sig i Lolland og Falster, nu paa et, og nu paa et andet Sted

hos Landmanden, og imidlertid af de i bemeldte Nakskov pri¬
vilegerede Jøder hemmeligen understøttes med Vare at omløbe

og udhøkre, hvorved og meere kan gaae i Svang saavel til

de Kongelige Intraders Fornærmelse, som den borgerlige
Nærings

(e) Af Rothev Rescr. 1. 728; see Planen af 29 Jan. 1785.
(1) See Rescr. 13 Decbr. 1748 og 21 Febr. 1749; Plae.
23 Jan. og Rescr. 2 Octobr. 1750; efr. Rescr. 5 Febr.
1751.
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7. Julii. Nærings Præjudice; 2) at de i Nakskov boende og privilege¬
rede Jøder ere befundne at antage deres Slægt og Venner af
Mandspersoner under et Skin, ligesom i deres Tjeneste, der

dog under saadan Forevending og indbyrdes Forstaaelse bruge
deres egen, eller porticulaire Handel, uanseet slige løse Perso¬
ner aldeles intet svare til Kongen eller Byen, men er den

borgerlige Næring, som deraf skatter og svarer, til desto større

Afgang og Skade. — Paa det slig utilladelig Underhandling
mellem Joderne kunde forekommes, anordnes og befales:
5. 1.

Det skal være deslige fremmede omløbende Iøder

forbuden, sig paa deres Reise i Landet, og mindre af¬

sides fra de almindelige Landeveie at opholde, men alle
deslige, som ikke uopholdeligen kan bevise sig med Reise¬

Pas fra Nakskov (saaledes som i Rescr. af 23 Novbr.

1742 er bleven befalet), at være i de der sammesteds
privilegerede Borgere af Jøder deres virkelige Tje¬

neste, og af dem i deres fornødne Ærinde udsendte, skal
fratages hvis Vare, de medføre, hvilke skal være con¬

sisqverede mellem Angiveren og Sognets Fattige, hvor
de antræffes: saa skal og de, som befindes, enten at ha¬

ve forstrakt samme Personer og Lasgængere med Vare
at omløbe, eller dem at have huset og hælet, tiltales

og straffes, efter Lovens Pag. 562, Art. 21 som de,
der huse Fredløse, da saadan Tiltale og Paakjendelse,
efter de om Politie og Forprang gjorte Anstalter, maae

skee ved den Jurisdiction, hvorunder deslige Skyldige
5. 2.

boe eller henhøre. Alle de i Nakskov boende Jøder,

enhver især skal være forbundne, ikke at holde i virkelig
Tjeneste meere end een Karl, eller een Dreng, af de¬

res Nation, til deres Handlings Forretninger: og skal

samme deres Tjenere være forpligtede at forsyne sig med
Passer, hver Gang de forsendes i nogen deres Husbon¬
ders Ærinde langveis paa Landet, hvor de ikke ere be¬

kjendte, at deraf kan erfares, samme ere i virkelig Tje¬
neste saafremt de i slig Mangel ikke ville lide paa hvis

de medføre, saaledes som i 1te Post er befalet; dog
maae deslige Passer ikke være over 6 Dage gamle. —
Ende¬
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Endelig ang. de 2 i Nakskov boende Jøder, som ikke end¬ 7 Julii.

nu, efter deres Privilegiers Indhold, have tilkjøbt sig
Gaarde eller Huse til virkelig Beboelse, da skal de derfor
efter Loven tiltales og dømmes.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands-Stift), 7 Julii.
ang. at med Roeskilde=Latine=Skoles Di¬
sciples Information paa Musicalske Instrumenter
fremdeles skal ophøre.

Reglement for Oeconomien ved det Ridderlige Aca¬ 7 Julii.
demie i Sorge (E).

Rescr. (til Byefoged Voydeman og J. Dam= 21 Julii.
gaard, som Commissarierl, ang. at Magistraten
og Geistligheden i Varde skal beholde det Sæ¬
deland, som deret Embeder er tillagt, og at dele Byens
Hvrige Mark-Jorder imellem Indvaanerne til deres

eiende Gaarde og Huse, i Proportion af Grundtaxten (h).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Viborg), 4. Aug.

ang. hvo der maae eie Viborg=Kjøbstæds Jor¬
der.

Gr. I Anledning, at Etatsraad Dyssel har ladet anholde
om Tilladelse og Frihed paa et Sted uden for Viborg, ved den

søndre Ende af Søen beliggende, Teglgaarden kaldet, som
var for mange Aar siden bleven solgt fra Byen, derefter af¬

hændet fra En til Anden, og han omsider sig tilforhandlet,
for der et Skæfferie at indrette, saa at han og Arvinger sam¬

me Sted maatte eie og bruge, med sine forhen bevilgede Fri¬
heder, af Alders=Tid tilligende Eiendom, Fællet og Uddrivt,

uden Byens eller Nogens derpaa sig tilfaldende Indløsnings¬
ret eller Paatale, ere endeel bemeldte Byes Borgere derpaa

indkomne med Forestilling, hvorledes bemeldte saa kaldede Tegl¬
gaards Grund og tilliggende Mark ved Skjøde af 26 Martii
1676 er bleven afhændet fra Byen, og udlagt tor dens Gjeld

til 133 Rdlr. 2 Mk. til Raadmand Zasse, med expresse Vilkaar,
at, om han eller efterkommende Eiere bleve til Sinds, at ville

sæige samme Gaard, skulde de Grunden og Eiendommen først

tillyde Borgemester og Raad i Viborg, paa Byens Vegne,
til

(8) See Rescr. 29 Sept. 1747 og Fund. 29 Jan. 1782.

(h) See Rescr. 10 Martii 1747 og 22 Junii 1753.
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4. Aug. til Indløsning for bemeldte Sum, og Eieren aleene maatte
flytte, og gjøre Bygningen sig saa nyttig som den ville, men,

naar Stedet ei saaledes kunde sælges, skulde det afhændes til

En af Byens Borgere; ligesom det og ved Rescr. af 12 Aug.
1735 er befalet, at de Eiendomme, som fra Byen kunde væ¬
re bortkomne, skal være den til Indløsning reserveret, imod

at erlægge den Kjøbe=Skilling, for hvilken de første Gang kan

være afhændede: derfore bemeldte Byes Indvaanere have be¬
gjert, at Byen ved sine Privilegier og Indløsnings-Rettighed
til denne Eiendom for 133 Rdlr. 2 Mk. maatte conserveres.

Af Stiftbefalingsmandens Erklæring er at fornemme, at Vi¬

borg=Bye, som i Henseende til dens Situation ingen Naviga¬
tion eller Commerce til Søes kan have, er desaarsage til Bor¬

gerskabets Subsistence af Kong Christopher af Bayeren, og
af senere Konger ved confirmerede Privilegier, bleven benaa¬

det med adskillige Mark=Jorder, hvilke Privilegier tilholde,

at Ingen maae eie slige Mark=Jorder, uden Viborg=Bor¬
gere, og at ingen Borger maae sælne eller afhænde nogen af

deslige Mark=Jorder, som de i Haand eller Værge have, til
nogen Fremmed, eller Præstemand, under 40 Mark Sølvs
Bøder til Byen, samt Kjøbet ei at være af nogen Magt, men

at den ene Borger skulde sælge det til den anden, og aldrig

afhænde det fra Viborg=Borgere, hvilket Forbud end videre
i berørte Rescr. af 12 Aug. 1735 er igjentaget, med Tillæg,
at det ikke maatte være tilladt nogen Fremmede enten directe

at gjøre, ei heller Auctionsdirecteurerne tilladt, af saadanne
Uvedkommende at antage noget Bud paa Byens Jorder, naar
de kan være satte til Auction, saasom slig Kjøb skulde være for

Byens Borgere; men at ikke destomindre endeel Byens Jor¬
der skal dog være kommen saavel i Uvedkommende som uden¬

byes Boende og Udarvingers Hænder, ja hvoraf en Deel skal

føre Avlingen fra Kjøbstæd=Jordene til deres Sædegaarde paa
Landet, tvertimod Forordn. af 14 Aug. 174,; desligeste at

Magistraten selv, og adskillige Kongelige Betjente, Geistlige

og Verdslige, som boe i Byen skal være bleven Eiere af endeel
saadan Jord som Borgerskabet rettelig alene skulde subsistere

af, hvortil kan være taget Anledning deraf, at, da i Slut¬
ningen af meerommeldte Rescr af 1735 anføres at forskrevne
Mark=Jorders Kjøb og Salg aleene skal være for Byens egne

Folk, have baade geistlige og verdslige i Byen boende Konge¬
lig Betjente, saavel som Magistraten, hentydet disse Ord saa¬

ledes, at alle de Boende i Byen kunde have Deel i omtalte
Byens Frihed, med at eie, og lade gaae i Arv og Skifte disse
Mark=Jorder, hvilket dog Tid efter anden vilde trækkr den

Følge efter sig, at, naar alle de, som Tid efter anden kunde

succedere hverandre i Embedet, vilde tilegne sig og Arvinger af
omskrevne Jorder, maatte Borgerskabets Andeel omsider blive
lidet eller intet, da der dog formeenes, at sidstberørte Rescript

ingenlunde ved disse Ord; Byens egne Folk, har havt Hen¬
sigt til at forandre Byens Privilegier, saaledes som de Uved¬

kommende ved Misbrug har vildet betjene sig af. — Til saa¬

dan Irring og hidtil foregangne Uorden at ophæve og forekom¬
me, er funden for godt; dermed at anordne og befale,

At
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At anførte Ord, Byens egne Folk, skal forstaaes 4. Aug.
saaledes, at Ingen, uden de som have svoret og taget

deres Borgerskab i Viborg (i), maae være Eiere af no¬
gen samme Byes Kjsbstæd-Jorder, langt mindre føre
Avlingen bort til deres Sædegaarde paa Landet, men

at de, som sligt have udi Eie, skal afstaae det til Byen

igjen for den første Kjøbe=Skilling, som slige Jorder ere
komne fra Byen for ligesom det kunde blive Byens Lei¬
lighed, Tid efter anden samme at indløse; men, om no¬

gen Auctionsdirecteur vereslig eller geistlig, efterdags

paa Auctioner antager andres Bud, end de eedsvorne

Borgeres (k), da skal Kjøbet ingenlunde stande ved
Magt; saa skal og derforuden Auctionsdirecteurer,
som antage andres Bud end Borgeres, være straffældige

at bøde til Viborg=Latinske=Skole 20 Rigsdaler.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), 4 Aug.
ang. at ingen af de Trafiqverende i Bergen
maae un sloae sig for at være En af Byens 16 Mænd (D.
Gr. Da Kongen har erfaret, hvorledes det for Eftertiden
vil finde ikke liden Vanskelighed, at faae Bergens Byens 16
Mænds Tal af Byens egne indfødde Borgerbørn besat, for¬
medelst en og anden af det trafiqverende Borgerskab ere be¬

naadede enten med Caracterer, eller saadanne Bevilgnings¬

breve, at de for alle saa kaldede Byens og borgerlige Bestil¬
linger ere befriede, tagende deraf Anledning, at excipere sig
fra, at indlemmes iblandt Byens 6 Mænd, naar de dertil

efter Anordn. af 2 Martii 714 blive udnævnede, ret ligesom
det skulde være et Onus, eller en Byens Tynge, at beklæde

et af de 6 Mænds Sted, da dog haves saameget mindre

Føir til, at unddrage sig derfra, som ved Rescr. af 24 Aug.

1736 er anordnet, at de i Bergen caracteriserede og privile¬
gerede Borgere, som bruge borgerlig Handel- og Næring, skal
stricte efter Loven svare borgerlige Onera, og bruges til Byens

Bestillinger: saa, siden de 16 Mænds Forretninger ikke med¬
føre

() Forklaret ved Rescr. 5 Decbr. 1755. (k) See ibid.
(.) See Resol. 16 Maii 1772, Rescr. 13 Sept. 1775 og
3 Martu 1786.
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7 Aug.

føre nogen Incommoditet, men behøve aleneste den liden
Tid, som bruges til at comparere i de Samlinger og Confe¬
rencer, som enten Øvrigheden, eller Stadshauptmanden, ef¬

ter Embeds Medfør, og naar Fornødenhed det maatte udkræ¬
ve, kunde være foraarsaget, at determinere og foranstalte,
anordnes,

At alle og enhver af Bergens Byens trafiqverende

Indvaanere der virkelig bruger borgerlig Handel og

Næring, af hvad Stand eller Condition de monne væ¬
re, og med hvad for Caracterer eller Kongelige Fri¬
heder og Frihedsbreve de endog kunde være benaadede
med, skal herefter lade sig, uden nogen Slags Paaskud

eller foregivende Forhindring, udi Bergens Byes 16
Mænds Societet incorporere, naar og paa hvilken Tib

de dertil i fornødne Tilfælde paa lovlig og sædvanlig Maa¬
de vorde udmeldte og opkrævede.

7 Aug.

Confirmation til Feldtmarskal Arnoldt paa Privile¬

gier for et Comoediehuus (m).
18 Aug.

Rescr. (til det Vestindiske og Guineiske Compag¬

nie), ang hvorledes med Lærerne af de Mæhriske
Brødre paa St. Thomas, deres Antagelse til
Hedningenes Omvendelse skal forholdes (n).
Gr. David Nitschman og Fridrich Martin (den første
kalder sig Senior og Ordinarius ved Missionen til Hedninge¬
nes Omvendelse, og den anden Hedningenes første Lærer, paa
St. Thomas og derved liggende Eilande) have indberettet, at

den, følgelig Rescr. af 24 Decbr. 1744, til St. Thomas hen¬
sendte ordinaire 1—
Lærer Johan Christopher Bratke nogen Tid
efter hans Ankomst der i Landet, saavelsom den da tillige ud¬
nævnte Jacob Tutveiter paa St. Thomas, ved Døden ere

afgangne men at dette Embede, baade for den Tid, saa og

siden og fremdeles herefter, bliver efter Rescr. af 7 Aug. 1739
betjent af fornævnte Martin, saa at ingen anden Ordinarius
for den nærværende Tid der behøves, da det derimod ang. de
udfordrende Diaconi paa de 3 Eilande, St. Thomas, St.

Creuts og St. Jan, ofte forefalder at adskillige dertil antag¬

ne Personer i en kort Tid efter hinanden bortdøe, hvorved
ikke

(m) Sees i Priv. 11. Sept. 1750, §. 3.

(n) Igjentaget ved Rescr. 27 Julii 1774, cfr. Plac. 23
Decbr. 1771.
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ikke liden Ophold og Forhindring foraarsages i Hedningenes

18 Aug.

Omvendelse, naar nogen Vacance i sda Fald derfra til Kon¬
gen skulde indberettes, for at indhente Approbation paa de

Personer, som skulde succedere i de Afdødes Sted, allerhelst,

siden de af deres i Penylvanien nu etablerede Missionscollegio
efterdags maae tage deres Diaconos.

Ei aleene confirmeres Rescr. af 7 Aug. 1739, men
Kongen har endog tillige bevilget, at, naar den øverste

authoriserede Lærer af de Mæhriske Brødre paa St.
Thomas ved Attest anmelder det for Gouvernementet
sammesteds, maae saavel Ordinarius adjunctus, som
ved den ordentlige Lærers Hjemkaldelse strax bør træde i
hans Sted, som og Diaconi til Hedningenes Omden¬

delse, antages; og maae de øvrige Medhjelpere, som
ikke ere ordinerede eller forrette noget af Embedet i Kir¬

ken, men alene behøves, for at komme Lærerne til Hjelp,
deres Tal efter Brødrenes derom givne Betænkning for¬

meres, ligesom de meer eller mindre kunde eragtes for¬

nødne, saalænge de ikke falde Colonien til Byrde og Be¬
kostning: men derimod skal der Tid efter anden til Kon¬

gen indberettes de med Diaconis forefaldne Forandringer,
paa det at, i Fald der imod En eller Anden af dem maat¬

te være noget at erindre, saadant da ikke blev forsømt at
remederes.

Kongelig Resolution, ang. at Vagtchaluppen21

Aug.

udi Sundet i Fremtiden saaledes skal bemandes og
armeres, naar den bliver udsendt efter gjenstridige Skip¬
pere, at den kan være i Stand til at bringe dem il Lydighed.
(Saasom en Engelsk Skipper ikke vilde salutere Kronborg¬

Slot, uagtet der blev gjort 2 Advarsels=Skud efter ham,
men tvertimod gjorde adskillige skarpe Skud efter den udsendte

Vagtchaluppe, hvorved han og holdt den tilbage) (o).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 1 Sept.
over Aggershuus=Stift), ang. Forandring i
F 2

Fun¬

(0) Af Rothes Rescripter I. 583; see Refer. 28 Novbr.
1755, 3 og 23 April 1756.
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1 Sept.

Fundatsen for dette Stifts Geistlige Enke¬
Cassa.
Gr. Biskopen har foredraget, hvorledes den i Aaret 1733 (p)
for Geistligheden i Aggershuus=Stift approberende Enke=Cassa,

da den ved de i adskillige Maader forundte Bevilgninger og
tillagde Benaadinger i nogle Aar efter dens Fundation har

havt god Tilvext og Fremgang, nu derimod hindres, og i
nogle Aar fast intet Indskud har bekommet, saa at Enkernes
svarende Pensioner, der nu alene skal tages af Capitalernes
Renter, derover maae lide aarlig Afkortning, eftersom Enker¬

nes Tal hvert Aar forøges, hvilken Afgang Enke=Cassen i sær

forvoldes derved, at mange af Stiftets Geistlige for deres Hu¬
struer hellere gjøre Indskud i de funderede Militair= og Civile¬

Pensionscasser samt andre oprettede Societeter, end i Stiftets
Enke=Cassa, i Henseende til, at de, som i denne Cassa for de¬

res Hustruer ville indsætte, ere efter Fundatsen forbundne til

at betale, tilligemed Indskuddet, Rente a tempore institutio¬
nis af den Capital, hvilken de agte at indsætte, for de Aar,

i hvilke de have siddet ved Embede, og have været gifte, det

de ansee for en stor Byrde, og ved de andre Casser ere fri for;

desaarsag Biskopen for den Geistlige Enke=Cassa i Stiftet, og
til de aarlig tilkommende fleere Enkers Conservation, foreslaaer,
i Steden for Renten a tempore institutionis at svare, herefter

aleneste maatte betales 20 Rdlr.; desligeste, at hver Præst og

anden geistlig Person, som sig i Ægteskab indlader, maatte
være forbunden, for hans Hustrue at indsætte i den Geistlige
Enke=Cassa, førend han bliver copuleret, og de, som til Geist¬

lig Embede befordres, og tilforn ere gifte, for deres Hustruer
strax at indsætte i Enke=Cassen, førend de i Embedet indsæt¬
tes, og endelig at ingen geistlig Person maatte være tilladt,

for sin Hustrue at indsætte Noget i en anden Cassa eller
andet Societæt, førend han med Enke-Cassens Directeurers

Attest beviser, at have gjort Indskud i den geistlige Enke¬
Cassa, m. v.

Saadant Forslag approberes i saavidt, at der i Fun¬

datsen for Aggershuus=Stifts Geistlige Enke=Cassa
maae gjøres den Forandring, at der, i Steden for at sva¬

re Rente af den indskydende Capital a tempore institu¬

tionis, herefter alene skal betales 20 Rdlr. af den eller
de som ville gjøre Indskud, efter at de have i nogle
Aar siddet ved Embede, og været gifte; og bevilges end
videre, at denne Enke=Casse endnu i 6 Aar fra 1 Novb.

maae oppebære hvis der erlægges af dem, som erholde
Bevilg¬

(p) See Fund. 29 Decbr. 1732.
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Bevilgning til Ægteskab i forbudne Led, eller Op. 1 Sept.
reisning efter begangne Leiermaals=Forseelse.

Rescr. (til Stiftbefal. og Biskopen over Aggers= 15 Sept.

huus=Stift), ang. at Gaarden, Østre=Thunøe

kaldet, skal udnævnes til Bolig for den Reside¬
rende Capellan i Thunge-Præstegjeld.

Rescript, ang. at 700 Rdlr., som afg. Borge¬15 Sept.

mester M. Juul og Søn, Forstander J. Juul,
efter en Kongelig Ordre til gudelig Brug har maattet be¬
tale, maae, tilligemed 100 Rdlr., Forst. Juul nu er¬

byder sig at tillægge, til Aalborg=Hospitai leveres, og

Renten deraf til fattige Enker og andre Forarmede
uddeles (9).

Confirmation paa 2 til Ribe=Stifts Geist= 15 Sept.
lige Enke-Casses Forbedring og Vedligeholdelse
foreslagne Poster.(Efter Ansøgning fra Administrateurer¬
ne, saasom denne i Aaret 1716 indrettede Casse skal nu, deles

formedelst Enkernes aarlige Formerelse, deels ved Interessen¬

ternes idelige Afgang, være geraaden i saa slet Tilstand, at
samme befrygtelig vil aldeles gaae under, og vorde ophævet).

Alle og enhver nu værende eller Efterkommende Ribe¬

5. 1.

Stifts Geistlige i de Embeder, som Fundatsens 3die
Art. ommelder, skulle fra deres Embeders Tiltrædelse

svare 2 Rdlr. aarlig til Cassen ved hvert Ribe=Lande¬
mode: hvorudi saavidt erciperes de, der ere ugifte eller

Enkemænd, at, saalænge de i saadan Stand forblive,

de ei streicte hertil forbindes, skjønt det derhos formodes,
at de frivillig udvise fælles christelig Hjelp til sattige En¬

kers Trøst; men, hvis de indtræde i Ægteskab, da væ¬
re forbundne til at svare 2 Rdlr. for hvert Aar, som de
have siddet ugift eller Enkemænd udi, medens de have

været i Embede. De Geistlige, som hidtil ei have cøn¬
F 3

(0) Af Wandalls Geistlige Anordninger II. 264.

tribue¬

S. 2.
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51 Sept. tribueret, eller derfra ere afvigede, skal til Ribe=Lande¬
mode 1748 svare 2 Rdlr. for hvert Aar de have været i
Embede her i Stiftet, dog med Moderation, &impc;c.
16 Sept.

Rentek. Skriv. (til Amtmandene), ang. at see den

Anstalt føiet, at Forordn. af 29 Aug. 1747 om Stald¬

Øren-Handlen vorder efterlevet (r).
18 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalings= og Amtmændene), ang. in¬
den Aarets Udgang til Rentekammeret at indsende hvad
de eragte at kunne tjene og behøves til Undersaatternes

Velfærd og det almindelige Bedste, i Kjøbstæderne og

paa Landet, at befordre.

22 Sept.

Instruction hvorefter Justits=Raad Bredo
Munthe (s sig ved den ham anbefalede Lovens
Forbedring haver at rette og forholde (t).

6. 1.

Han haver nøie og med Flid at igjennemgaae den Dan¬

ske og den Norske Lov og dem baade med sig selv ind¬
byrdes, og med de ei alene siden den Danske Lovs Pu¬
blication, men endog medens begge Lovene vare under

Revision og Kongelig Approbation beroende udkomne

Forordninger samt med Høieste=Rettes og alle Over¬
retters Instructioner og de saavel til Høieste=Ret som

til Overretterne i Danmark og Norge til Collegio og
til Stiftbefalingsmand og Amtmænd ergangne, Justits¬
væsenet vedkommende, Rescripter at conferere, eller

derudi befundne Forskjelle og Forandringer vel at over¬

veie, og samme ved den Articul og under det Capitul i
5. 2.

Saa
Lovene, hvor Materien henhører, at antegne.

haver han ogsaa med største Flid og paa det nøieste at
samle
(1) See Forordn. 4 Novbr. 1776.

(5) See R. 18 Febr. 1757 og 20 Octobr. 1758 (til X.
Ancher).

(t) See desforuden Rescr. 23 Jan., 11 og 28 Maii 1756,

24 Junit 1757, og 7 Novbr. 1760.
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samle alt det, der baade medens Lovene stode under Re¬ 22 Sept.
vision, og siden deres Publication, ved nogen Forord¬

ning, Instruction eller noget Rescript er foreskrevet og
anbefalet, som i Loven selv ei findes, men dog til Ret¬
tens Befordring kan eragtes tjenligt, og af den Beskaf¬

fenhed, at det i Rigernes bestandige Love kan og bør
indlemmes, hvilket han paa sit behørige og beqvemmeste

Sted, enten i begge Lovene tillige, eller i det Riges Løv,

for hvilket det alene er anordnet, haver at antegne; og
det, som han finder alene for eet af Rigerne at være for¬
ordnet, men han dog eragter i begge Riger at være lige

nyttigt og fornødent, haver han ogsaa i begge Rigers Lov¬

bøger under sit rette Rubro med saadan Erindring at an¬
føre. Ligeledes haver han ogsaa under sine rette Titler

5. 3.

i Lovene at antegne alle saavel de fra Justitsbetjentene i

begge Rigerne indkommende, som de i Høieste=Ret siden
1680 paakjendte, samt de ham ved hans lange Praxin

forekomne og ved Lovenes og Forordningernes nøie
Igjennemlæsning ham endnu indfaldende qvæstiones ju¬
ris, hvilke i Lovene og Forordningerne enten aldeles ikke

findes berørte, eller ikke saa tydelig ere afgjorte, at jo
en Dommer i sin Paakjendelse lettelig kunde tage feil.

Dersom ham under dette Arbeide forekommer enten no¬

6. 4.

gen Kongelig Forordning eller nogen qvæstio juris, som

ikke beqvemmelig til noget rubrum ipeciale under et vist
Capitul i Lovene kan henbringes da haver han saadanne

Forordninger og Qvæstioner til en af Lovens 6 Bøger
under et rubrum generale med Skjønsomhed at henføre,

og for sig selv saaledes at optegne, at Lovene i fornødne
Tilfælde ved nye Capitler kunde vorde forbedrede. Frem¬
deles haver han ved Lovenes Igjennemlæsning at iagtta¬

ge og antegne de Artikle og Passus, som enten i den
Danske eller i den Norske Lov alene findes, og dog i beg¬

ge Lovbøgerne kunde behøve og fortjene Sted, saa og
F 4
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22

Sept. dem, der vel staae i Lovene eller Forordningerne, men ere
enten aldeles komne ud af Brug, eller ved seenere For¬

ordninger ophævede eller efter nu værende Tiders Om¬

stændigheder ingen Nytte kunde have, og følgelig af Lov¬
5. 6.

bøgerne kunde udelades. Derforuden har han at anteg¬
ne alle de, enten i Lovene eller Forordningerne, ham
forekommende Artikle, som enten Høieste=Ret eller an¬

dre Retter og Justitsbetjente maatte have befundet, og
han selv eragter at behøve nogen Slaas Forklaring, For¬

bedring eller Forandring, hvorved Retten kunde befor¬
dres, ufornødne Trætter forebygges, og hver Mands

Eiendom, Besiddelse, Ret Ære, Liv og Velsærd sæt¬
4. 7.

tes i fuldkommen Sikkerhed. Ved de i Lovene og For¬
ordningerne forefaldende mørke Artikle, som formedelst

enten fremmede ubeqvemme eller lidet brugelige Tale¬
maader eller i anden Henseende ere uforsta elige haver

han at eftersee de gamle Danske og Norske Love og
Forordninger, samt de til nu værende Love ajorte Ud¬
Faster saavelsom ogsaa vore Naboers, og besynderlig

de Svenskes dermed overcensstemmende Love, for saa¬
meget vissere at udfinde slige mørke Sreders rette Mening
8. 8.

og Grunde. Efterat han over Lovene og Forordninger¬
ne saaledes har samlet alle disse ovenanmeldte Anmærk¬

ninger, haver han nøie at overveie hvorledes alt dette

i Lovbøgerne bedst kan iagttages og indlemmes, og der¬
udi lade det være hans eneste Øiemærke, at Lovene in¬

gensteds uden Fornødenhed og sand Nytte i noget Ord
forandres, men, hvor dette skeer, at de da derved over¬

alt kunde blive fri fra alle Imodsigelser og med sig
selv saa fuldkommelig overeensstemmende, at, hvad paa

et Sted lægges til almindelig Grundvold det samme

i lige Tilfælde i den hele Lov uryggelig følges, saa at Lo¬

venes Artikle uden Tvetydigheder med rene Danske og

Norske, og ingenlunde fremmede, Ord tydelig og
for¬
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orstaaelig udføres, samt at Lovene kunde blive saa fuld¬ 22 Sepr.
tændige og tilstrækkelige, at derudi skal kunne findes

ilt det, som nu i saa mange Justitsforordninger med
Møie maae opledes, og derhos saa kort og fyndig for¬

attede, at intet Unyttigt deri finder Sted; og endelig,

it den Danske og den Norske Lov saavidt som begge
Rigers Beskaffenhed det tillader, og saameget mueligt
være kan, med hinanden harmonere. Og, paa det at §. 9.
ham intet skal fattes i den Veiledning, Raadsøring og

Oplysning, som til dette høistvigtige Verks Forfærdigelse
uforbigængelig behøves, da, saasnart som han med de

ham anbefalede Antegninger og Anmærkninger er bleven

færdig, haver han Kongen saadant at indberette, hvor¬

efter Kongen, foruden den almindelige Revisions¬
Commission, som i sin Tid over begge Lovene skal an¬

ordnes, vil beskikke en Commission, hvorudi han skal
være et Medlem (u), med hvilken han idelig og paa det
nøieste sig haver at raadføre i alt det, hvorom han kan

være i Tvivl, og sit Arbeide efter det, som samme Com¬
mission med ham ved fleste Stemmer beslutter, siden at

indrette. I Særdeleshed haver han, førend han skrider §. 18.

til den ham anbefalede Lovenes Forbedring at sammen¬
skrive sine Betænkninger om efterfølgende Poster i bemeld¬
te Commission efterhaanden at fremsætte, og derudi med

de andre Medcommitterede at overlægge 1) om de Ca¬
pitle eller Artikle i Lovene, som han formener enten ikke

at staae paa sit rette Sted, eller at staae paa adskilte Ste¬

der, da de dog til eet Sted henhøre og hvor de altsaa

bedst kunde henføres; 2) om hvilke Artikle i Lovene eller
Forordningerne, der skulle forstaaes under dem, som i

denne Instructions 6te Post ommeldes, samt hvorvidt
og hvorledes den derudi befalede Forandring eller Forbe¬
F 5

dring

(u) See Rescr. 21 Novbr. 1755,23 Jan. 1756, 24 Ju¬
nii 1757 og 20 Octobr. 1758.

1747. 9O

Kongelige Rescripter

—

22 Sept, dring skal og bør iverksættes; 3) hvilke og hvormange af
de fra Justitsbetjente i begge Rigerne indkommende, el¬

ler af ham selv ved hans lange Erfarenhed befundne, og
herefter forekommende Omstændigheder og tvivlsomme

Tilfælde, hvilke enten aldeles ikke, eller ikkun utilstræk¬
kelig i Loven ere berørte, bør i Rigernes bestandige Love

indlemmes, og hvorvidt Lovene saaledes ved nye Artikle

eller Capitler med Nytte kunde forbedres; 4) om i Love¬
ne findes en eller anden Artikul, som, for at afskrekke
Undersaatterne fra en eller anden Synd eller Last, fore¬

skriver en saadan Straf, der befindes hos den gemene
Almue at foranledige et større Onde, end det som

Lovene ved Forbud og Straf have sigtet til at hindre,

og hvorledes da det mindre Onde med største Forsigtighed
kunde nogenledes hemmes, det meere Onde aldeles fore¬

bygges, og Lovenes retsindigste Hensigt saaledes paa den

beqvemmeste Maade befordres; og 5) om ikke nogle, og
hvilke Forordninger og Rescripta ere af den Beskaf¬

fenhed at de, endskjønt de endnu staae, og fremdeles

bør at staae i deres fulde Kraft, dog ikke desmindre bør
enten tildeels eller ganske og aldeles af Lovene at udela¬

des, og enten formedelst deres Vidtløftighed, særdeles
Materie eller andre vigtige Aarsager bedre for sig selv
8. 11.

at udgives. Over alt det, som af ham i Commissio¬
nen fremsættes eller foreslaaes, eller ved nogen af de an¬

dre Commissarier erindres, samt over de ved fleste Stem¬

mer i Commissionen faldende Slutninger, skal der hol¬

des en ordentlig Deliberationsprotocol, hvorudi saa¬
vel alle Forslage som alle Slutninger skulle indføres; og,

ligesom han efter saadan foregaaende Overlæggelse, føl¬
gende Lovbogens Orden, faaer forfærdiget det ene Capi¬
enl efter det andet, skal han samme i Commissionen

indlevere, hvor det med de derom fattede Slutninger skal

confereres; og derefter skal ved hver Artikul i Protocol¬
len
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len forklares: 1) hvad derudi er frataget, tillagt eller 22 Sept.
forandret; 2) hvorfra det Forandrede eller Tillagte er
taget, 3) hvorfor Commissionen holder den gjorte For¬

aandring for nødvendig eller tjenlig (V). Og, paa det

5. 12.

han kan være i Stand til at fuldbyrde denne Befaling,
saa er stillet den fornødne Ordre, at saavel alle de om

Lovenes Revisioner indkomne Relationer og Projecter,
som de til de Kongel. Stiftbefalingsmænd, Amtmænd,

Collegio, Dommere og andre Justitsbetjente ergangne,
Justitsvæsenet vedkommende Kongelige Rescripter og
Instructioner samt de over Lovene fra Justitsbetjentene

i begge Rigerne indkommende Betænkninger ham fra
det Danske Cancellie skulle vorde tilstillede: saa skal ham

ogsaa derfra vörde meddeelt en Udskrivt af de i Høieste¬

Ret siden Aar 1680 holdende Stævnings= og Doms¬
Protocoller, hvoraf alle de i Høieste=Ret i al den Tid

paakjendte Ovæstiones Juris tydelig skulde kunne sees.
Dersom han ellers i Fremtiden skulde befinde, at ham

§. 132,

enten til Verkets Befordring og Fuldkommenhed eller

til Arbeidets Lettelse noget fattes da haver han Kongen
saadant at foredrage, og derom Forslag at gjøre, hvor¬
paa ham Resolution meddeles. I det øvrige haver han

sig efter Rescr. af 12 Maii sidstleden, samt efter hvis
ham videre herom befalet vorder, at forholde.

Gen. Postamtets Skriv. (til Postmesterne), ang. 23 Sept.
Forhold og Forsigtighed med Bankosedle, som
paa Postcontoirene til Befordring vorde indleverede (X).

Hvø som Breve med Bancosedle i Postcontoirene

til Befordring indleverer, maae samme i Postmesterens
Paa¬
(o) See Rescr. 7 Novbr. 1760.

(7) Igjentaget ved Prom. 14 Junii 1774; cfr. Plac. 31

Decbr. 1773, 12 Sept. 1775 (i Rescr.), 21 Junii og
19 Sept. 1777.
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23 Sept. Paasyn aabne og forevise om derudi findes den Sum¬
ma af Bancosedle, som det er angivet for; og, naar
saa er maae Eierne den afsendende Summa i en dertil

af Postmesteren indrettet Bog selv indføre og notere,
og i Postmesterens Paasyn Brevet forsynligen sammen¬

lægge og behørigen forsegle; da Postmesteren derefter

saadanne med Bancosedle besværede Breve hos sig selv til
Postens Afgang vel maae forvare og efter behørig Car¬
tering samme under Postcontoirets Segl vel couverte¬

re, med Paaskrivt til den Postmester, hvorhen Breve¬
ne ere adresserede og i Couverten tegne, hvor mange
Stykker Breve derudi skal findes og under hvad Numer

de ere carterede hvorhos deslige Breve alligevel hver for

sig bliver paa Cartet med sin behørig Franco eller Portø
at ansætte; ligesom Postmesteren og ved Postens Af¬
gang Fel=Isenet maae ikke aleene behørig ilukke, men
og med Postcontoirets Segl saa forsynligen forsegle,

at ved næste Post=Station kan sees, at Fel=Isenet ikke
underveis har været aabnet. Ligesaa haver han ved Po¬

stens Ankomst at være tilstede, naar Fel=Isenet opluk¬

kes, og da vel tilsee, om det vel tilsluttet og med næste
Post=Stations Segl forseglet til ham ankommer, og

derefter selv at udtage og indlægge hans Postcontoirs
Pose samt samme Convolut, som han maae eftersee,
om den uafbrudt og med det afsendende Postcontoirs Segl

kjendelig forseglet til ham ankommer selv aabner, og i

Øvrigt seer derhen, at de derudi befindende Breve uskad
og ulæderet i alle Maader sine Eiere, som en Recepisse

for saadanne Breves rigtige Behændigelse maae give,
vorde leverede. Og endelig haver han alletider paa Post¬

memorialen at notere, at Fel=Isenet hos ham saale¬

des som forhen er meldet, tillukt og forseglet er ankom¬
men og igjen afgaaet. Forestaaende skal Postmesteren

see efterkommet saaledes, at han altid kan være i Stand
vil
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til selv med Eed at bekræfte, at ved deslige Breve ingen23 Sept.

Slags Underslæb, enten af ham eller af nogen hans
Huusgesinde, er foregaaet, saasom, i Fald nogen Klage

derformedelst skulde indløbe, og fra hans Contoir henrø¬
rer General=Postamtet i saa Fald holder sig til ham
alene.

Rescr. (til Amtmanden over Skivehuus=Amt), ang. 27 Sept.
Straf for de Bønder og Tjenestefolk, som ei ville ud¬

slæbe og nedgrave de af Qvægsygen døende Creature,
eller Huden og Tælgen deraf tage (V).
Gr. Kongen er indberettet, at Bønder og Tjenestefolk i
Salling, hvor Qvægsygen befindes, skal staae i den Tanke, at
det var foragteligt for dem at udslæbe det af samme Bye bort¬

døde Qvæg, samt Huden og Tælgen deraf at tage, og Krop¬
pen i Jorden at nedgrave, uanseet at ei alene Forordn. af 21
Martii 1685 og 11 Sept. 1739 beskjermer Enhver, som for¬
retter saadant Arbeide, for Foragt og Æres Forkleinelse, samt

forbyder under Æres Forliis og Straf paa Kroppen, at be¬
breide Nogen saadan Gjerning, men det endog ved Forordn.

af 29 Julii og 9 Novbr. 1745 er tillait, Huden og Tælgen
af det ved samme Syge døde Fæe at tage, saa og befalet,

Kroppen derefter strax at nedgrave, foruden at Nødvendighe¬

den endog i deslige Tilfælde udfordrer, at saadant Arbeide strax

og uden Ophold af de Nærværende vorder forrettet, ligesom
det og paa andre Steder skeet er.

Bemeldte Salling=Bønder og Tjenestefolk, hvor
bemeldte Qvægsyge enten nu maatte være, eller herefter

kunde komme, skal, i Anledning af bemeldte Forordnin¬

ger og efter denne Ordre, det anførte Arbeide med det

døde Qvæg udslæbe, Huden og Tælgen deraf tage,
og Kroppen i Jorden at nedgrave, paa den anbefale¬
de Maade, være sig enten for dem selv eller for deres

Husbonde, uvegerligen forrette: men, skulde En eller

Anden dog, uagtet foregaaende Advarsel, blive uvillig,
og det ei ville forrette, haver Amtmanden de meest modt¬

villige til Viborg=Tugthuus at lade henføre, og efter
den

(9) Af Rothes Rescripter III. 1331; see Plac. 24 Novbr.
1758 og Forordn. 30 Novbr. 1778 samt senere Anord¬
ninger.

*
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27 Sept.den af Stiftbefalingsmanden der føiende Anstalt sam¬

mesteds at indsætte; hvorester Amtmanden straxen om
de saaledes arresterende Personer og deres Forseelser gi¬

ver Rentekammeret behørig Notice og derefter forven¬
ter nærmere Efterretning, hvorledes med dem videre kan
være at forholde.

29 Sept.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorge-Academie),

ang. at der ved Academiet maae gives en Spisemester
ved Accord saa meget, som kan være nok, naar Acade¬

misterne efter deres Stand upaaklagelig skal bespises (D).

29 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang.

hvo der i Fridericia fritages fra at svare Ind¬
qvartering.
Gr. Magistraten har ladet andrage, at Taxere=Borgerne,

i den Anledning, at Konge Christjan den Sjette paa den

over Fridericia holdne Inqvisitionscommission paa den 2den Ho¬
vedpostes 7de Membro saaledes har resolveret: „at det stricte
skal forholdes efter Lovens 3die Bogs 4de Cap. 11te Art., saa
at de i samme Art. ommeldte Personer vel bør være fri for al

Besværing af borgerlig Personel=Tyngde, men at de i det
øvrige, saavelsom alle og enhver, der ikke ved noget special
Privilegium er befriet, skal af deres eiende Grunde, ligesom i

Khavn, svare Indqvartering efter Grundtaxten“, vil extende¬
re denne Resolution derhen, at hverken Præsterne, Magistra¬

ten, Byefogden, Postmesteren, Apotheqveren, den privilegere¬
de Musikant, samt andre Kongelige tilligemed Kirke= og Skole¬
Betjente, for Indqvartering at holde, kunde blive befriede

af hvilken Aarsag ingen Ligning af Indqvartering over Byen
for indeværende Aar er bleven foretagen, omendskjønt Magi¬

straten har underrettet Taxertborgerne, at de privileger de Per¬

soner, og de der i Byen liggende øde Pladse og Jorder ikke
kunde belægges med nogen Indqvartering, og det af følgende
Aarsager: 1) fordi Rescr. af 29 Junii 1718 har fritaget de
forhen specificerede Personer for Indqvarterings Holdelse, med
Tillæg af &amp; cætera, hvorved Magistraten mener at forstaaes

de øvrige Kongel. Betjente; 2) at Rescr. af 6 Aug. 1745 vil
have conserveret det stemplede Papirs Forvaltere ved de dem
i Forordn. af 9 April 1665 og i Resolution af 14 Martii

1718 tilsagde Friheder; 3) at de af den reformerede Reli¬
gion som nedsætte sig i Kongens Riger og Lande, udi de
dem givne Privilegiers 18de Art. have den Frihed, at deres

Præster og deres Enker maae være fri for personel Paalæg,
i den

(2) See Fund. 29. Jan. 1782, §. 37.
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i den 20de Art., at de af dem, som opbygge nye Juuse 29 Sept.
skulle i 20 Aar være befriede for alle borgerlige og Byens Paa¬

læg, og i den 24de Art., at Verkhusene og alle andre Huse,
i hvilke de Reformerte Haandverksfolk boe, skulle de første
8 Aar være frie for Grundskat, saa og al borgerlig og perso¬

nel Paalæg; da derforuden Jomfrue Sehestedt 4) ved Benaa¬
ding af 13 Novbr. 1744 er bleven forskaanet for Indqvartering
og andre ordinaire Udgivter af hendes iboende Gaards Grund;

5) afg. Generalmajor Geisiers Enke=Frue den 30 Julii 1745
ligeledes befriet for Indqvartering og andre ordinaire Udgiv¬
ter, dog ei for de Udgivter hvortil de Geistlige, Magistra¬

ten og andre Betjente contribuere; 6) at de øde Pladse og
Jorder skal, efter Rescript af 7 Jan. udi næstafvigte Aar, for
alle af Grunden oaaende Udgivter være fritagne: af hvilke

Kongel. Benaadinger Magistraten slutter, at foranførte Kongel.

Resolution paa Inqvisitions-Commissionen uimodsigelig sigter
derhen, at foranførte Personer for Indqvartering skulle være

befriede, det de meene, at bestyrkes med Approbation paa

Grundtaxten af 29 Julii 1746, hvorved det er befalet, at

Byens Skatter og Indqvartering for den tilkommende Tid,

ligesom paa andre Steder, skal lignes og regleres efter Grund¬
taxten, saa at, ligesom de Geistlige, Kongel. Kirke= og Skole¬

Betjente paa andre Steder ei bliver paalagt nogen Indqvar¬
tering, de samme Personer i Fridericia da ogsaa herefter der¬

fore blive befriede, paa hvilke Fundamenter Magistraten for¬
mener, at Geistligheden og de selv, der virkelig ere in Officio,

saavelsom Byefogden, Byeskriveren, Toldbetjentene, Post¬
mesteren og Postrytteren, Stempletpapirsforvalteren

Apothekeren, det privilegerede Herbergere-Huus, Musi¬
kanten, Veiermesteren, fattige Præste-Enker, saa og Kir¬
ke= og Skole=Betjente, baade ved den Danske og den Refor¬
meerte Nation for saavidt deres Privilegier dem forunder,

tilligemed Jomfrue Sehestedt, Generalmajor Geislers Enke¬
frue og afg Lunges Enke, efter de dem forundte Benaadin¬

ger, for Indqvartering af deres beboende Gaarde og Grunde,

tilligemed de øde Pladse, samt Hospitalshuset blive forskaanede;

forespørgende sig derhos, om ikke Garnisons= og Fæstnings¬
Berjente, saasom Commandanten, Ingenieur=Capitainen,
Proviantsforvalteren, Lieutenantvagtmesteren og Voldmesteren,

bør nyde samme Frihed for Indqvartering og andre borgerlige

Onera af deres iboende Gaarde. Herimod have de 16 anord¬
nede Mænd klaget, at, naar ikke den Kongel. Resolution af

11 Maii 1743 paa Inqvisitionscommissionens Forestilling bli¬
ver efterlevet, at alle Grunde og Bygninger uden Forskjel,

ligesom i Khavn, skal svare Indqvartering, vil det alt for
haardt trykke det fattige Borgerskab, da Geistligheden, Ma¬

gistraten og de Kongel. Betjente paastaae, derfor at være be¬

friede; desaarsag de have begjert, at alle Bygninger og Grun¬
de i Fridericia, uden Forskjel, hvem de og kunde tilhøre, og

dem beboe, maae svare Indqvartering, og betale Onera efter
Grundtaxten.

Men, som i ovenbemeldte Resol. af 11 Mait

1743 dog er exciperet de, som ved noget speciel Privilegium er

befriet, og ovenommeldte Betjente ved Rescr. af 29 Junii
1718
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29 Sept. 1718 af deres iboende Gaarde ere befriede for Indqvartering,

som ligeledes paastaaes af Fridericiæ Garnisons= og Fæstnings¬
Betjente: saa er funden for godt,

At alle de, som forhen, efter deres Privilegier, for
Indqvartering at svare, have været befriede, fremde¬
les derfor skal være forskaanede (a).
6 OR.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Ber¬
gens= og Christjansand=Stifter, Amtmændene til¬

lige at give Gjenpart; og til begge Grever i Nor¬

4
ge), ang. at ved Landværns Indretning i Norge
er iblandt andet regleret og fastsat, at Landværn-Com¬

pagnierne i fredelige Tider, i Henseende til deres Ju¬
1

risdiction (b) og Commando skal i alle Tilfælde sor¬
tere under de Regimenter, hvoraf de ere blevne oprettede.

6 Oc.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift), det samme; saa og, at de 3 Søndenfjeld¬
ske Skieløber-Compagnier i fredelige Tider, i
Henseende til Jurisdiction og Commando, skal sorte¬
re under det første Oplandske Regiment som det ved

den endelige Indretning bedst kan lade sig gjøre.
6 Oét.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Trund¬

hjems=Stift), det samme; dog saaledes at de 3
Nordenfjeldske Skieløber-Compagnier skal sor¬
tere under de Trundhjemske Regimenter.

13 O3.

Resolution, ang. at Professorerne ved Oden¬
se=Gymnasium rangere med Consistorial-Raader (c).
Pa¬

(a) Indskrænket ved Rescr. 20 Decbr. 1770, Prom. 3 Oc¬
tobr. 1772 og R.7 Sept. 1774; cfr. Rescr. 14 Martii
1749.

(b) Cfr. Forordn. 7 Martii 1749 og Rescr. 11 Decbr.
1750; see næstfølgende 2 Rescripter.

(0) Af Lybeckers Udtog l. 565; og Schous Udtog IV. 5.
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Patent, ang. at de samtlige i Kongelig Tjeneste 18 Oct.

nu staaende og herefter kommende Regiments= og
Garnisons=Feltskjærer efterdags i Gang og Sæde maae
nyde Rang med Auditeurerne af de Corps, Regimen¬

ter eller Garnisoner, hvorved de som Feltskjærer ere staaen¬

de, alt efter Enhvers Bestallings Datum (4).

Rescr. (til Kjøbenhavns=Magistrat), ang. at 27 OR.

det skal være Stadsmusicanten i Kjøbenhavn
tilladt, saalænge ikkun eet Skuespil der præsenteres,

samme med Musiqve at betjene, men, naar fleere
Skuespil der blive opførte, maae Hautboisterne ved
Livgarden til Fods og Grenadeercorpset med Musi¬
qve betjene eet af dem naar det maatte förlanges.
(Saasom disse Hautboister ansøgte at maatte opvarte ved de
Comoedier, som nu i Khavn blive opførte: men Mägistraten

har erklæret 1) at Stadsmusicanten ved hans Bestalling og
Fdn. 10 Martii 1725 er tilladt alene at betjene Borgerskabet

og Søe-Etaten, og Hantboisterne given Frihed at opvarte hos
dem, som ere i Rangen, og hos Officererne af Land=Etaten

i deres egne Huse, hvormed de, som derforuden have Gage¬
kunne være tilfreds, hvorimod Stadsmusic, bestandig maae

underholde 7 Svende og 3 Drenge, enten han fortjener lidet
eller intet; 2) at Comoediehusene billig bør ansees som Bor¬

gerhuse, efterdi Acteurerne ere civile Personer, og høre under

den borgerlige Jurisdiction) (e).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), 3 Nøvb.
ang. at Qvindespersoner i Bergens=Stift, som
efter Lovens 6te Bogs 13de Cap. 9de Art. bør straffes
til Kagen, skal i Steden derfor dømmes til visse Aars

Arbeide i Bergens Tugt= og Manufacturhuus, m. v.
(Efter Forslag fra Laugmanden, paa det Landet i Fremtiden
kan vorde befriet fra de skadelige Følger, som af deslige Folk,

naar

(0) Af Rothes Rescripter I. 722; sees og hos Lybecker I.
26, samt Schon IV. 6.; cfr. Pat. 29 Novbr. 1745.

(e) See Rescr. 27 April 1770 og Bev. 30 Aug. 1780 i
Slutn.

V. Deel. 1 Bind.

G
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3 Novb. naar de efter Kagstrygningen komme paa fri Fod, men ikke
kan finde Nogen, som dem vil have i Tjeneste, ellers maatte
foraarsages) (f).

3 Novb.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands-Stift),

ang. Tiden til Morgen- og Høimesse=Prædike¬
ners Begyndelse i Kjøbenhavn, samt Ringningen og
Sangen til samme.
Gr. Af Biskopens Skrivelse til Cancelliet er Kongen bleven
refereret, at, da der for Ildebranden i Aaret 1728 ved alle

Stadens Kirker var den Uniformitet, at der paa Søn= og Hel¬
lig=Dagene til Prædiken blev ringet paa een Tid, nemlig til

Morgenprædiken første Gang Klokken 4, og sammen Kl. 5 Slet,

til Formiddagsprædiken første Gang Kl. 7, sammen Klokken 73,
saa at Alle og Enhver hvorsomhelst de boede, enten de hørte
deres egne eller andre Kirkers Klokker, kunde vide naar Tid

var at være i Kirke, der endnu ligeledes for Branden var den
Regularitet, at, da vor Frue=Kirkes Uhrverk og dens Klokker

var som Norm for de andre Kirker, blev ei begyndt til nogen
Kirke at ringes førend vor Frue=Klokker hørtes; saa er det ef¬
ter Branden nu hermed kommen i den Uorden, at ved nogle

Kirker, som St. Petri, ringes til Formiddagsprædiken første

Gang 73, anden Gang 73, tredie Gang 7½, derimod til vor
Frue Kirke første Gang 73, anden Gang 73, tredie Gang
Kl. 8, som meest følges ved de andre Kirker, Holmens und¬
tagen, hvor der ringes 1 Qvarteer senere; derover Folk, som

boe langt fra deres Sogne=Kirke, ved slig idelig Ringen ik¬

ke kan vide deres Kirke=Tid: hvorfor Biskopen holdte det nyt¬
tig og til god Orden nødvendig, at, efter at vor Frue=Kir¬

kes Klokker ere nu i Stand bragte, og ere de største, som de
bedst kan hores, samme da herefter blev som Norma for de

andre Kirker; erindrende derhos, da Tjenesten paa Helligdagene
i Kirkerne begyndes noget tidlig, sær om Vinteren, om ikke Froe¬
eller Morgen=Prædikenerne i alle Kirkerne maatte fastsættes til 6

Slæt, de store Festdage undtagen, da der for Communionens
og Messens Skyld maatte begyndes en Time før.

Morgenprædikenerne hvor de holdes, skulle altid
om Søn= og Hellig=Dage begyndes Klokken 6 Slæt, men

paa de 3 store Høitider Klokken 5 (E), og Formiddags¬
prædikerne eller Høimessen Klokken 8 Slæt (h), da det
med

(1) See Forordn. 26 April 1755.

(3) Forandret ved R. 23 Maii 1760, §. 1. og 27 Febr.
1767.

(h) Forandret ved R. 3 Maii 1760.
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med Ringningen kan forholdes saaledes, at der til hver 33 Novh.

Prædiken ringes 1te Gang 3 Time forud, 2den Gang et

Qvarteer tilforn, og 3die Gang eller sammen til de fast¬
satte Timer ved alle Kirker her i Staden, (Garnisons¬

Citadel= og Vaisenhuus=Kirkerne undtagen); hvorved det
og med Sangen og Messen maae iagttages, at det kun¬

de saaledes indrettes, at Præsterne kunde komme Klok¬
ken 9 (i) paa Prædikestolen, til hvilken Ende Kongen

vil have tilladt, naar de Psalmer, som synges efter Epi¬
stelen, maatte synes at ville opholde den fastsatte Tid,
at Psalmen ,Nu bede vi den Hellig Aand“ maae den Dag
forbigaaes (k).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬ 3 Novb.

Stift), ang. at Oldermanden for Vognmands¬
lauget i Odense befries fra at tage Kongelig Confir¬

mation derpaa (D.
Gr. Hans Hansen har begjert, at, da Oldermands=Tje¬
nesten ved Vognmandslauget i Odense skal have været ledig i
halvtredie Aar, Kongen vilde forunde ham samme Levebrød.

Stiftbefal. har i Erklæring berettet, 1) at det ved Rescr. af
29 Jan. 1740 er bleven fastsat, at det med denne Oldermands¬

Tjeneste efterdags skal forholdes efter Laugs=Artiklenes Byden¬
de, saaledes at En af Lauget hver andet Aar skal udmeldes

men at det derimod vilde foraarsage ikke liden Uleilighed, naar

En uden for Lauget blev beskikket til bestandig Oldermand,
i

sær naar samme Person enten til Vidtløftighed eller anden

Egenraadighed maatte forfalde; 2) at det, som har anlediget
Supplicanten til at see denne Tjeneste vacant, er formodent¬

lig at forbemeldte Rescript er clausuleret saaledes, at, naar

en Oldetmand er bleven udvalgt, skulde han være forbunden
at tage Kongel. Consirmation, hvilket, formedelst Laugets saa¬
velsom Magistratens Forseelse, ikke skal være vedbørligen efter¬
levet; og 3) at det er at befrygte, at denne Clausul vil blive

Vognmandslauget i Odense til Byrde, deels i Henseende til
dem, som til Oldermænd blive udnævnede, saasom de i de 2

Aar de forestaae Tjenesten, neppe kunne vinde meere end Con¬
firmationens Bekostning, deels 1 Henseende til Lauget i Almin¬

delighed, som derved blev forbunden i 2 Aar at lade sig diri¬
G 2

(1) Kl. 10, s. R. 23 Maii 1760, 6. 3.
(k) Igjentaget ved R. 3 og 23 Maii 1760, §. 4.

(1) Cfr. Forordn. 9 og Rescr. 16 Sept. 1763.
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3 Novb. gere af een Oldermand, endskjønt de kunde have noget paa
ham at udsætte, og med ham fandt sig brøstholden, da han
derimod, naar han ei hävde Confirmation paa Tjenesten, ei

aleene for sine Forseelser alvorligen kunde tilrettesættes, men
endog i fornøden Fald fra Tjenesten removeres, som ei kan
skee, naar han har Kongel. Confirmation.

Supplicantens Ansøgning kan ei accorderes; og er el¬

lers funden for godt at ovenbenævnte Clausul anlangen¬

de Confirmations Tagelse af Oldermanden for Bogn¬

mandslauget i Odense for Eftertiden skal være ophævet,
og det i alle Maader dermed forblive ved Laugs=Artikle¬
nes Tilhold.

Rescr. (til Enke=Grevinde Sckak, og Notits¬

3 Novb.

til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang. at hun skal
efterleve Rescr. af 4 Febr. 1735, og forbyde de paa
Skakkenborg=Grevskab boende Farvere, der at bruge

deres Haandverker, da de kan nedsætte sig i en eller an¬
der Kjøbstæd, hvor det dem efter Ansøgning uden de
privilegerede Farveres Præjudice kunde vorde tillact.

(Saasom af Stiftamtmandens Erklæring over en Ansøgning
fra 2 Farvere i Tønder, at det maatte forbydes en Farver i

Stokkebroe, som præjudicerer dem i deres Privilegio, samnte¬
steds at fortsætte sin Profession, er fornummen, at, endskjønt
det ved R. af 4 Febr. 1735, som den 16 i samme Md. skal

være communiceret Greven, er befalet, at ingen Farvere sig

paa Landet maae nedsætte, skal dog ei alene fornævnte Farver
i Stokkebroe, men endog 2 andre Farvere, 2: 1 i Emmerlef¬

Sogn og i i Sønderfarup=Bye, under Grevskabet være boen¬

de, og der bruge deres Haandverk, hvorved Farverne i Ribe
og Tønder blive præjudicerede).

Rentek. Skriv. (til samtlige Stiftbefalingsmænd

4 og 11

Novb. (m)

i Danmark og Norge), ang. hvorledes herefter med

Havnevæsenet skal forholdes.
Ved Rescript til de Committerede i General=Landets¬

Havne=Commission, har Kongen befalet, „at med Hav¬
nevæsenet i Danmark og Norge skal herefter forholdes
paa samme Maade, som det tilforn, og førend General¬
Lan¬

(m) Til de i Inlland d. 4de, men de Øvrige d. 11 Novb
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Landets=Havne=Commission blev oprettet, har været, 4 og 11
saa at de til Kongens Drlogsfiaade indrettede og til

Novb.

dets Brug henhørende Havne og Broer forblive under

Søe=Etatens Disposition, og af dets Fonds vedlige¬
holdes; men andre Stæders Havne og Broer udi beg¬

ge Rigerne, de i Kjøbenhavn undtagen, ligeledes som
tilforn under Stiftamtmændenes Opsyn, hvilke hver i
sit Stift nøie skal paaagte, at samme Havne og Broer

af de dertil henhørende Indkomster tilbørlig vorde vedli¬
geholdne; og, naar, til et eller andet Sted at sætte i

Stand, maatte behøves enten noget nyt, eller Prolon¬
gation paa saadanne til visse Steder forhen til en Tid
eller allerede bevilgede Paalæg, at de derom fra ethvert

Steds Stiftamtmand Forslag til Rentekammeret skal
indsendes; saa og at, ligesom det ang. Accisen (hvor

samme af Magistraten deels til Havnenes og Broernes
Vedligeholdelse oppebæres) ved Toldroullen (n) er befa¬

let, at derom Efterretning, tilligemed Copie af Regn¬

skabet, til Rentekammeret aarlig skal indsendes, at der

ligeledes herefter ang. alle til dette Brug henhørende Ind¬
komster, være sig enten forbemeldte nye Paalæg eller an¬
det, paa samme Maade forholdes, at en Gjenpart af

de derover førende Regnskaber til Kammeret skal ind¬
skikkes“ Dette communiceres herved for at bekjendtgjøres

alle vedkommende Magistrater og Byefogder, samt at
tilholde dem aarligen til Kammeret at indsende en

Gjenpart af de over Oppebørselerne forfattede Regn¬
skaber.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang. 10 Novb.
at Guldsmed Barns i Apenrade maae søge de of¬
fentlige Markeder.
G3

Gr.

(n) See Toldforordn. 1768, Cap. 27, Art. 528; Prom.

28 April og 19 Maii 1781 samt 7 Febr. 1784.
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Gr. Barns har andraget, at han ubehindret i 22 Aar,

10 Novb.

saavel ved andre som og ved de i Ribe aarlig holdende 2 offent¬
lige Markeder, har søgt at ernære sig, med at afsætte og for¬
handle saadanne Vare, som i hans Verksted blive forarbeide¬
de; men, da han nu for kort Tid siden var kommen til be¬
meldte Ribe=Marked, for at forhandle deslige Vare, er ham

af Borgemesteren sammesteds bleven betydet, at han herefter
ikke maatte understaae sig, med sit Arbeide at komme til Mar¬
ked efterdi det skulde være stridig imod det Guldsmeden iRi¬
be forundte Privilegio: hvorfore han har anholdet, at ham ef¬
ter sædvanlig Brua og Praxis, som tillader Enhver at besøge

de öffentlige Markeder, og søge deres Næring paa lovlige

Maader, ikke maatte formenes, sit Arbeide og Vare paa Ri¬
be=Markeder nu som tilforn at sælge og falholde.

Det skal være Supplicanten, som andre (0), tilladt,

paa de offentlige Markeder at falholde og afhænde sine
medbringende Vare.

Rescr. (til Stiftbefalingernanden i Bergen),

10 Novb.

ang. at Stadsphysicus Erichseni Bergen maae,
til Anatomiens desbedre Øvelse betjene sig af den for
Livs=Straf i Bergens=Raadhuus arresterede eller de

i Byens Tugthuus forefaldende Maleficanters Cada¬

vera, saavelsom og af de i Fæstningen bortdøende Sla¬
vers Legemer, m. v. (P).
11 Novb.

15 Novb.

Skrivelse, ang. Havnevæsenet (9).

Rescr. (til Chefs for Regimenterne), ang. Sol¬
daternes Afstraffelse for Tyverie (r).
Gr. Ved et og andet Regiment skeer det undertiden, at en

Soldat, som betrædes i Tyverie, naar det Stlaalne igjen til¬
veiebringes, og derover ikke af den Bestjaalne indgives forme¬

lig Klage, da for saadan Forseelse bliver, om ikke ganske ustraf¬
fet, saa dog ikkun med en mild Refselse vilkaarlig anseet.
Da en saadan Forholdsmaade, i Steden for at standse den i
svanggaaende Stiælen, ikke andet end kan bestyrke de dertil

hengivne Gemytter i deres onde Sindclaug: saa vorder her¬

ved, til at hemme de deraf flydende skadelige Folger, befalet
og anordnet,

At

(0) See FForordn. 13 Febr. 1775.

(1) See Rescr. 5 Julii 1748.
(9) I Skriv. af 4 Novbr. 1747.

(1) Cfr. Resol. 6 Febr. 1772.
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At en Compagnie-Chef, saasnart han erfarer, at 15 Novb.
en ved hans underhavende Compagnie staaende Soldat
har begaaet et Tyverie, af hvad ringe Værd det og er,
samt om og det Stjaalne strax fuldkommen er vorden

erstattet, og fra den Bestjaalne ei nogen Klage derover
indkommer, haver han det strax at melde til Regiments¬

Chefen, som derpaa ex ofhcio strax skal foranstalte, at
den Skyldige derfor tages under Justitiens Tiltale, og
efter Krigsartiklene med fortjent Straf belægges.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene og Biskoperne i17 Novk.
Danmark og Norge) med sumariske Tabeller over alle de
holdende Markeder til at besørge Markedsdagene for

Aar 1748 kundgjorte. (Saasom allerede i Martii og April,
førend Rescr. af 14 April 1747 udkom, endeel Almanakker
vare trykte, og til Provinrerne bortsolgte)

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark),27 Novb.

ang. indenlandske Fabrigve=Vares Afsættelse,
og Forbrug i Klæder af de Kongelige Betjente (8).

Gr. Omendskjont de indenlandske, og i Særdeleshed de ul¬

dene Fabriqver, nu alt i nogle Aar have havt saa god Frem¬
gang, at Indvaanerne derfra med de. behøvende Vare af for¬
svarlig Godhed kan vorde forsynet; saa dog har Deviten paa

deslige Vare i Provintserne været ganske ringe, uagtet det ved
adskillige Erindringer er tilkjendegivet saavel dem, som med saa¬
danne Vare handle, som andre af Undersaatterne, med hvil¬

ken Velbehag Kongen gjerne saae, at Enhver vilde lade sig
være angelegen, med de her fabriqverede Vare at lade sig for¬
syne, paa det at denne til det almindelige Gavn og Bedste

med saamegen Omsorg gjorte Indretning derved saameget be¬
dre kunde ophjelpes og befordres: men, da saadanne Erin¬
dringer ikke til denne Tid det ringeste have effectueret, saa be¬
fales,

At Stiftamtmanden strax beordrer vedkommende Ma¬

gistrater, at lade for sig kalde de samtlige der værende og
med Silke= og Uldene=Vare handlende Kræmmere, og
fra dem indhente omstændelig Forklaring, med hvad Va¬

re de handle, samt hvormeget enhver Kræmmer af en¬

G 4

hver

(5) See Rescr. 26 Febr. 1753 med der Paaberaabte,

1747.
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27 Novh. hver Sort, eet Aar om et andet beregnet, omtrent kan
afsætte, og det saaledes, som de samme med Eed trøste

sig til at bekræfte; hvorhos dem dog herved forsikres, at,
omendskjønt de allerede for mange Aar siden til deres

Handel burde have betjent sig af indenlands fabrigverede

Vare, saa skal dog den nu givende Erklæring dem for

det Forbigangne i ingen Maade komme til Præjudice:

ligesom Kongen og vil, at vedkommende Magistrat, ef¬
ter at de have erholdet denne Forklaring, skulle efter de¬

res Eed og Pligt sandfærdigen indberette, hvilken af disse
Kræmmere der kunde være i Stand til aarlig at debitere

saa mange eller fleere af deslige indenlandske Vare, som
hoslagde Fortegnelse (t) indeholder, og omformelder

eller hvormeget enhver Kræmmer af dette Qvanto i Pro¬
portion af hans Debit sig aarlig kunde paatage, da Kon¬
gen den Anstalt vil lade søie, at dem Varene fri for al¬
le Omkostninger til næste Søestæd skal vorde leveret.

Dernæst vil det meget befordre de indenlandske fabriqve¬
rede Vares Debit, om de Kongelige Betjente overalt i

Landene de fornødne Klæder af de her værende Fabriqver

ville tage: og, da deslige Vare, som meldt, kan haves
af forsvarlig Godhed og til billige Priser, saa haver Stift¬
amtmanden iligemaade at bekjendtgjøre for samtlige Kon¬

gel. Betjente, hvorledes Kongen derudi vil finde Behag,
om de til behøvende Klædedragt for dem selv og deres

Familie og Tjenere sig af indenlands fabriqverede

Bare ville betjene, da de saa ofte, som de sig med nye
Klæder ville forsyne, samme fra Directeurerne ved det
almin¬

(t) 2 Stkr. fiint Klæde, 2 Stkr. grovt dito, 2 Stkr. Cam¬
melot eller Barocan, 2 Stkr. Olmerdug, 4 Stkr. Bom¬

meside, 2 Stkr. Cannifas, 2 Stkr. Multum eller Flo¬
nel, 2 Stkr. Bay, 2 Stkr. Filt, 4 Par Silke=Strøm¬

per, 2 Stkr. Chalong, 2 Stkr. Rask, 2 Stkr. eller 40

Alen blommede Baand, 2 Stkr. eller 100 Alen Taf¬
tes dito.
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almindelige Magazin (U) kunne bestille, og saaledes være 27 Novh.
forvisset, at dem Varene til den Betjenten nærmest be¬
liggende Søestæd franco skulle vorde tilsendt, uden at

dem samme det allerringste meere, end den sædvanlige

Magazinspriis, skal komme at koste. Kongen vil i øvrigt
ansee som et Kjendetegn paa Betjentenes Troeskab og

Nidkjerhed for Sin Tjeneste, naar af de aarlige indgi¬
vende Magazinslister, som allerunderdanigst refereres
kunde bemærkes, at fornævnte Betjente lade de for dem

og deres Familie behøvende Vare af de Indenlandske sig
tilkomme, for derved veres patriotiske Villie og Inten¬

tion, til Opkomst for de indrettede Fabriqver, at tilkjen¬
degive. Naar de herudi fra Kræmmerne forlangte Er¬
klæringer tillige med Magistratens derover gjorte Beret¬

ning til Stiftbefal. indkomme, indsender han strax sam¬

me til General-Land-Oeconomie= og Commerce=Colle¬
gium.

Rescr. (til Hertugen af Slesvigholsteen=Glyks¬

2 Dec.

borg, og til Biskopen over Fyens=Stift), ang. at

Præsterne paa Ærøe, naar i deres Menigheder
forefalder nogen Casus, som dependerer af Kirkens
Myndighed, og de ei selv kunne finde sig i, eller efter
Loven og Forordninger afgjøre ikke derudi maae foreta¬

ge sig noget, førend de har raadført sig med deres Bi¬

skop, og indhentet hans Betænkning; da det og ikke paae
tvivles, at jo Hertugen paa sin Side ligeledes tilholder
sine Betjente, alvorligen at assistere Præsterne i at hem¬

me Forargelse, og at straffe Synd og Ugudelighed (7);

og, i Fald den Fyrstelige Amtsforvalter maatte have no¬
get med Billighed at besvære sig over Præsterne, at han

da andrager det for Biskopen, som seer derhen, at al
G 5

(u) See Plac. 11 Maii 1768.

(6) Cfr. Rescr. 3 Decbr. 1734.

Uor¬
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2 Dec.

Uorden og Uenighed paa beage Side vorder forekommet (X).
(I Anledning af en Dispute imellem Amtsforvalteren og Prov¬

sten m. fl. om en Ægteskabs=Sag imellem 2 Personer; samt
til al Misforstaaelse imellem begge Jurisdictioner, og deraf

flydende Uorden herefter at forekomme).

2 Dec.

Rescr. (til Biskopen i Viborg), ana. Chor¬
degne= og Klokker=Embederne til Søndre¬
sogns=Kirke i Viborg (7).
Gr. Det er bleven indberettet, at Klokkeren ved Søndre¬

Sogns=Kirke i Viborg, Schottenborg, r ved Døden af¬
gangen, til hvilken Kirke Femte=Lectie=Hører af den Latinske
Skole er Degn, og forestaaer Sangen med sine Disciple, saa

at han efter Publicationen af Fdn. 17 April 1739, strax kun¬
de have tiltrædet al den Rettighed, Forordn. i 62de Art. (7.,
tillagde ham, som dog, efterdi Schottenborg ansaaes ikke at

have mange Leve=Aar tilbage, hverken af da værende Hører
i 5te Lectie eller 2 Eftermænd er bleven paastaaet; men, da

Schøttenborg nu er død, har Rector paa Hørerens Rettig¬
hed etter Forordningens Bydende ladet gjøre fuldkommen Paa¬

stand; hvorimod Sognepræsten til bemeldte Kirke har oppone¬

ret sig paa adskillige Fundamenter med Formening, at Klokke¬

riet med Skoleholderiet fremdeles burde blive combineret; hvor¬
udinden Biskopen dog imod Forordningens klare Bydende ikke
har understaaet sig at foranstalte noget, men indstilt, om Kon¬

gen i slig Henseende maatte finde fornøden at gjøre nogen For¬
andring i Forordningen.

Det skal herudinden forholdes efter Forordningen om
de latinske Skoler.

8 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Aggershuus¬
og Christjansands=Stifter), ang. at foranstalte nye og

dygtige Lægds=Eqvipage=Sorter ved Regimenterne
anskaffede af Vedkommende i Lægderne.

15 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg),

ang. Skriverløn for Raadstue-Forhører i Con¬
sumtions=Sager, og Acters forsvarlige Beskrivelse.
Gr.

(*) Kongen har nu hele Landet, see Rescr. 2 Febr. 1750.

(y) See nøie i Regl. 22 Novb. 1754, udi Rothes Rescript
ter III. 708.

(2) See Forordn..11 Maji 1775, §. 83.
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Gr. Consumtionsforpagteren i Aalborg har beklaget sig, at, 15 Dec.
endskjønt Consumtionsforordn. af 31 Decbr. 1700, Cap. 11,
Art. 0 iblandt ändet befaler at hvis Dommerne i Sager
om Consumtions=Svug forretter, skulle de strax give beskreven
for en billig og lidelig Skriverpenge efter udgangne Forordnin¬
ger; og Regl. af 22 Martii 1684, §. 10, befaler, at Skri¬
veren skal skrive Arkene fuldkommen og forsvarlige, saa at paa
hver Side skal være 26 Linier med smaa Bredder; desligeste
og Forordn. af 19 Jan. 1692 og 19 Aug. 1735; skal dog
Raadstueskriveren i Aalborg, N. H. Sevel, for Raadstuevid¬
ne=Forhører i Consumtions=Sager have fordret og ladet sig
betale 3 Mk. for Arket, foruden at samme langt fra ikke ved¬
børlig og saaledes er skrevet, som ved forskrevne Forordninger
er befalet; til hvilken uvillige Skrivemaade Sevel skal forme¬
ne sig berettiget af Forordn. de Dato 23 Decbr. 1735 dens

9de Post, der iblandt andet melder, at, som Skriverne oftest
uden Fornødenhed gjøre Skiiteforretninger saare vidtløftige

alene for deres egen Fordeels Skyld, saa skal de levere til Ju¬
stitscassen af hvert Ark 6 Skill.: hvorfore Consumtionsforpag¬
teren har begjert, at Bye= og Raadstueskriver Sevel maatte

tilholdes, herefter i slige Sager at skrive, som Forordninger¬
ne befale, og at give ham det formeget oppebaarne Skriversa¬
larium, hvis billigt maatte eragtes, tilbage. — Som det af
de 3 fremlagde og paaklagede Raadstue=Forhører er kjendelig
nok, at Skrivten er ucorsvarlig vidtløftig, i det der 1) ik¬
kun findes 18 a 19 Linier paa hver Side i Steden for der
burde være 26 Linier, 2) at hver Side har en ufornøden bred
Margen, *) at Bogstaverne ere saa store og udhulede, at Ar¬

kene i de tre Raadstue=Forhører nu udgjøre 88 Ark, da de dog
derimod ikke burde at gjøre paa det Høieste meere end 38 Ark,
saa at Raadstueskriveren ved saadan uforsvarlig Skrivt har til¬
veiebragt sig for 50 Ark meere, end ham, om Skrivten var
lovlig og forsvarlig, med Rette kunde tilkomme: saa befales¬,
at Stiftamtmanden tilholder Raadstueskriveren til Supplican¬
ten, af den oppebaarne Skriverløn at erlægge 25 Rdlr. til¬
bage. Men, hvad sig angaaer den for hvert Ark til 3 Mk. D.
beregnede Skriverløn, da (endskjønt Aalborg=Raadstue har
Landstings=Ret, saa dog, i Henseende til at Consum ionen ik¬
ke kan eller bør anderledes ansees eller agtes end som Konge¬
lig Oppeborsel, hvad enten samme efter Rentekammerets For¬

anstaltning ved Kongens egne Betjente, eller ved Forpagtere
efter Contract, bliver krævet og oppebaaret; og Forordnin¬
gen (a) udtrykkelig melder, at det, som i Consumtions=Sa¬

ger begjeres beskreven, skal meddeles for billig Betaling) vil
Kongen,

At Raadstueskriveren i Aalborg ei skal være beretti¬

get til, efterdags for hvert Ark af Raadstue=Forhører,

forsvarlig beskreven, i Consumtions=Sager at tage og
for¬

(a) See og Consumt. Fdn. 15 Octobr. 1778, Cap. 15,
Art. 12.
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15 Dec. fordre meere end 24 Skilling Danske; og, da det er for¬
nummet at Raadstueskriver Sevel allerede forhen, fra

Høieste=Ret, ang. hans uforsvarlige vidtløftige Skrivt,
er bleven admoneret, saa haver Stiftamtmanden for den¬

ne Gang i Kongens høie Navn for saadan hans Forhold
ham paa det skarpeste at tilrettesætte, med Advarsel, at,

saafremt han end videre i slig Forseelse befindes, eller
nogen slig beviislig Klage, som denne over ham skulde

indkomme, han da derfore i Følge Rescr. af 1 April 1747
skal være Tiltale undergiven, uden al Naade, at have

sit Embede forbrudt (b); hvorfore Stiftamtmanden ha¬

ver at advare Aalborg=Byes Magistrat og Byefoged,
at de herefter have vedbørlig Opsyn med at alle de
Acter og Documenter, som arkviis betales, hverken

under Rettens Segl udstædes, eller af dem underskri¬
ves med mindre Arkene findes efter Loven og Forord¬
ningen af 22 Martii 1684 (O) forsvarlig skreven og fuld¬
skrevne, saafremt de ikke i vidrig Fald vil vente efter Be¬

skaffenheden at lide Tiltale, og derfore staae til Ansvar.

21 Dec.

Patent, ang. at Auditeurer ved Søe-Eta¬
ten, samt Chirurgi ved Devisionerne og Haandverks¬

stokken have Rang med Secondlieutenanter ved Søe¬

Etaten (d).
22 Dec.

Rescr. (til de Tilforordnede i Politie=Retten

udi Bergen), indeh. adskillige Poster til at hæve

og forekomme Misforstaaelser imellem Politie¬
Retten og Politiemesteren i Bergen (e).
Gr. Omendskjønt Kongen ved den Politiemesteren i Bergen
d. 9 Decbr. 1746 givne nye Instruction havde ventet, at den

imellem Politie=Commissionen og Politiemesteren der foregang¬
ne

(b) See Plac. 9 April 1783.

(0) See ibid.

(6) Af Lybeckers Udtog I. 28 0g 566, samt Schous IV. 5.

(e) Og i Trondhjem, see Rescr. 23 Septbr. 1763.
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ne Misforstaaelse paa eengang kunde bleven dæmpet, siden 22 Dec.
baade Politie=Commissionen og Politiemesteren ved samme In¬
struction er bleven sat saadanne Grændser, at der kunde vi¬

des hvorvidt enhvers Myndighed sig strækker, og al videre

Uorden og Misforstaaelse kunde forekommes; saa er dog ugjerne

fornummen, at denne ved foreskrevne ellers meget nyttige In¬
struction havte Hensigt ikke har opnaaet den forønskede Virk¬

ning, men at der siden over Politie=Commissionen er baade
fra Politiemesteren saa og fra Politie=Actor indkommen ad¬

skillige Klager, hvoraf det erfares: 1) at, da Politiemester

Mathiesen, i Følge Instr af 9 Decbr. 1746, havde antaget,
instrueret og for Politie=Commissionen præsenteret 2 nye Po¬
litie=Betjente, skal Politie=Commissionen dog ikke have været

at formaae til, i Følge Politie=Anordningen, at tage dem i
Eed da de dog af Byen lønnes, uden at kunne derfor, som

vedbør, gjøre Tjeneste: 2) at Stiftamtmandens Fuldmægtig,
Rodtvidt, bliver af Politie=Commissionen tilladt, at indfinde
sig i Retten, og der imod Politiemester og Politie=Actor at
tilføre hvad han finder for godt, uden at Retten vil tilstaae
nogen af dem, at lade tilføre, hvad de derimod maatte have

at erindre; ligeledes at Rodtvidt bliver tilladt, endog uden

Parternes Forlangende, at dictere til Protocollen hvad de i
Sagen kunde ongefærlig have at sige eller burde erindre, og
endelig, at han jævnligen i Politie=Commissionen conciperer

og protocollerer de faldende Eragtninger, saa og at han, naar
baade Politie=Actor og Parterne ere blevne udvuste, dog i Ret¬
ten ved Deliberationer og Votering med de Tilforordnede er
forbleven; da dog Stiftamtmandens Fuldmægtig ikke er et i

Politie=Commissionen tilforordnet Medlem, eller berettiget til,
i sin Princeipäls Sted, sig ved Sagernes Behandling, der at
indfinde, men burde af Politie=Commissionen, som en frem¬

med Person, været tilholdt, sig fra Sagerne og hvad derud¬
inden ved Retterne blev behandlet, at entholde, og ikke være

ham tilladt, noget i Protocollen at tilføre: og 3) at, end¬

skjønt Instructionens 16de Post befaler, at enhver, som noget

over Politiemesteren haver at klage, saadant, i Følge Forordn.
af 19 Jan. 1692, directe for Kongen selv skulde andrage, skal
Politie=Commissionen dog, uden nogen dertil given Anledning,
ved 2 afsagde Domme imellem Oldermanden for Dreierlauget

og B. Rasmussen i den ene, og P. Döhl i den anden Sag,

begge af lige Beskaffenhed, have foretaget sig, at mulctere
Politiemesteren pro meliori informatione paa 2 Rdlr., da dog

Forordn. af 23 Decbr. 1735 1) ikke kan appliceres paa en

Politiemester, der ikke er en ordinair Dömmer, eller af en Pd¬
litie-Commission, fom ved Politie=Anordningen udtrykkelig er

befalet, i alle Politie=Sager at haandhæve ham og Actor ved
den Myndighed, som dem i deres Forretninger er anfortroet,

samt alvorligen tilholdt, at straffe dem, som uden billig Aar¬
sag beskylde dem, saa at Commiss. burde have været saameget

meere varlige, i at dømime Politiemester pro meliori informa¬
tione, for ikke derved at fætte ham for heele Byen i Foragt,

og det saameget mindre, som ingen af Parterne sig over Poli¬
tjemester i disse Sager, der ikke engang ved Politiekammeves
ere
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22 Dee.

ere paadømte, men derfra til Politie=Commissionen henviiste,
have besværet; 2) efterdi slig Mulct ei heller efter Forordn.
af 23 Decbr. 1735 kan passe sig paa nogen Underdommer uden
—e
naar hans for Overdommeren indstevnte
Dom er saa kjender

lig og aabenbare partisk, at en Parts Ret ved hans uforsvar¬
lige og uretvise Forhold og Behandling er bleven saaledes spildt

og forvirret, at Sandhed, som ved første Instance kunde og

burde været erholdt, ikke meere kan komme for Lyset, og den
afsagde Underretsdom til lovligere Behandling hjemvises, eller

som vrang, lovstridig, ugrundet eller med andre slige Caracte¬

rer frafaldes; og 3) kan det ei heller passe sig paa en Politie¬
Commission som er befalet, for Kongen at andrage, naar
noget over Politiemesteren var at klage, at de skulde kunne

dømme ham pro meliori informarione, da deraf muelig kunde
følge, at Politie=Commissionen kunde falde paa de Tanker,
naar de 2 Gange havde dømt ham pro meliori informatione,

tredie Gang at dømme ham fra sit Embede, der vilde foraar¬
sage, at Politimmesterens Myndighed i Bergen saa stærk maat¬

te blive indskrænket, at Politien sammesteds hverken af ham

eller nogen anden med nogen Sikkerhed i sit Embede eller Frugt

og Nytte, ei heller uden Foragt af Byens Indvaanere og me¬
nige Almue, kunde administreres.—Paa det at paa den imel¬

lem Politie=Commissionen i Bergen og Politiemesteren samme¬
steds værende høistskadelige Misforstaaelse, for al videre be¬

frygtende Uorden og farlige Følger at hemme, een Gang kun¬
de raades Bod, anordnes:
6. 1.

Hverken nu værende eller efterkommende Stiftamt¬
mænds Fuldmægtige maae i Politie=Commissionen,
ved Sagernes Behandling, Rettens Deliberationer eller

Votering, tillades at være tilstede, ei heller sig med Pro¬
tocollen i nogen Maade at befatte; men de Tilforord¬

nede selv, saamange, som der ere tilstede skal de did ind¬

varslede Sager efter Loven, de om Politiens Admini¬

stration udgivne Anordninger, Rescripter og Kongel. Be¬

falinger, samt Instr. af 9 Decbr. 1746, foretage, og
derudi, uden Paafund af nye Formaliteter, eller derudi
at indlemme andet, end hvad Sagen og dens Qvæstion

egentlig vedkommer, endelig kjende og dømme saaledes,

som Commissionen, i Fald dens Dom paaankes, for

Overhof=Retten og videre agte at staae til Ansvar og
5. 2.

bekjendt være. Politie=Rettens Tilforordnede have i
alle Tilfælde at see derhen, at Politiemester og Politie¬

Actor, efter Politie=Anordningernes udtrykkelig Tilhold,
udi
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udi Politie=Sager alvorligen blive haandhævede ved den 22 Dec.
Myndighed, som dem i deres Forretninger er anfortroet;
saa haver de Tilforordnede og baade alvorligen at straffe

dem, som maatte befindes Politiemester og Actor ubilli¬

gen at beskylde, samt ligesaavel vogte sig selv for, i de¬
res givne Eragtninger og Domme, som holde Andre fra,
dem med haanlige og utilbørlige Expressioner at angribe,

da de Tilforordnede ei heller efterdags i deres givne Er¬

agtninger og Domme Politiemesteren med Mulct pro me¬
liori informatione maae ansee, men i øvrigt dømme,
hvad de finde med Loven og Forordninger at overeens¬
komme og saaledes som de agte derfor at staae til An¬

snar og bekjendt være. Iligemaade befales hermed, at
det ei maae være de Tilforordnede tilladt, de Bøder,
som Nogen maatte være idømt, at moderere, men, at

dermed stricte efter Forordn. af 6 Decbr. 1743 skal for¬
holdes. Dersom de Tilforordnede skulde fornemme at §. 3.

Politien i Bergen ikke, som skee burde, efter Loven og

derom gjorte Anordninger blev administreret, da have
de det Politiemesteren paa en anstændig Maade at tilkjen¬

degive, og med ham at overlægge, hvorledes derpaa bedst
kunde raades Bod; og, i Fald nogen Forsømmelse eller

Forseelse paa hans Side maatte befindes, da skal det paa

en sømmelig Maade, uden nogen visende personiig Had
eller ond Affect imod Politiemesters Person, for Stift¬

manden tilkjendegives, som da, naar han om Beskaf¬
fenheden nøie er underrettet, og med nøiagtige Beviis¬

ligheder forsonet i Følge den ham givne Instruction,
sin allerund. Relation til det Danske Cancellie, til Kon¬

gelig Resolution, saafremt Sagen ei i Mindelighed er
at afgjøre, kan indsende. Politie=Actor (som den,
i
der af Byen lønnes og af Politie=Commissionen er

Eed tagen, saa og i de baade for Politie=Commissionen
saavelsom for Politiekammeret indvarslede Sager og el¬
lers

6. 4.
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32 Dec. lers i andre hans Forretninger, bør rette sig efter den
ham givne og af Politie=Commissionen approberede In¬
struction) bør ingenlunde, ligesaa lidet som de øvrige
ringere Betjente, herefter agtes og ansees som Politie¬
mesters private, men som Politiets og til Publici Nytte

beskikkede Betjente; og altsaa skal Politie=Actor alene,
og ikke Politiemester (uagtet Politie=Commissionens un¬

der 9 Novbr. 1746 givne Eragtning), som Citant og

Sagsøger i de enten immediate for Politie=Commissio¬
nen indvarslede, eller did fra Politiekammeret henvii¬

ste Sager, og ellers som Forsvar i de øvrige Sager,
hvor Politiemesters gjorte Foranstaltninger eller Forret¬

ninger samt givne Kjendelser for Politie=Commissionen

paaklages, antages og ansees; og skal han følgelig, i
Fald han maatte befindes, ved nogen Slags Paatale el¬
ler Procedure, imod Loven eller hans Instruction, at

have forseet sig, ligeledes og de Hvrige Betjente, om

de maatte befindes i deres Forretninger at have mishand¬
let eller noget imod Politie=Anordningen, Loven eller
Instructiön stridigt at have begaaet, for Politie=Com¬

§. 5.

missionen derfor staae til Ansvar. Politie=Actor,

saalænge han enten som Citant eller Forsvar agerer de for
Politie=Commissionen indvarslede Sager, skal, imid¬
lertid Sagerne ageres, staaende indlevere de til Sagen

hørende Beviser og Indlægge, og ligeledes staaende lade

i Protocollen tilsøre, hvad han i Sagen og til dens Op¬
lysning agter fornøden; men derimod bør det og staae
nu værende Politie=Actor, Secreterer Mathiesen, frit

for, naar Sagen af begge Parter er til Ende bragt, og
alle Retten uvedkommende Personer ere udviiste, da i

sin Faders Sted, naar han i Svagheds eller andet For¬

fald ikke kan være tilstede, siddende kortelig at give Ret¬
ten tilkjende, hvis han, som den der Faderen i Politie¬

mesters Embedsforretninger er bleven adjungeret, med
videre
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videre i Sagen kan have at erindre, hvorpaa han sig 22 Dec.
strax af Retten, imidlertid der af de andre voteres, ha¬

ver at forføie. Det maae ikke alene være Politiemeste¬ §. 6.

ren i Bergen i Følge Politie=Anordningens 2den Pöst

tilladt, at sidde Retten, saalænge Sagerne forestilles
og ageres, men endog som et virkelig tilforordnet Med¬

lem i de Sager, som enten immediate for Politie=Com¬
missionen indvarsles eller did fra Politiekammeret, til

Paakjendelse hliver henviiste, naar ellers hverken hans
Forretninger eller afsagde Kjendelser paaklages, til Dom
at votere, og ved Dommens Afsigelse at være tilstede,

da han ligesom de øvrige, der til Dommen have voteret,

for samme, ved dens Paaanke, skal staae til Ansvar.
Dog skal det ikke være Secreterer Mathiesen tilladt,
saalange han Politie=Actor=Embede forretter, videre,

end i forrige Post meldet er, at sidde Retten, eller i no¬

gen Sag til Dom at votere. Politie=Retten haver strax

9. 7.

at tage de af Politiemester Mathiesen antagne 2 nye
Politie=Betjente i Eed. Politie=Commissionen skal for

sig indkalde den efter dens Resolution af 25 Maii 1746,
til at høre endeel fra Politiekammeret forhen afhørte

Vidner eedfæste deres gjorte Depositioner beskikkede Actor,

Procurator Barth, og ham i Secreterer Mathiesens

Overværelse, for hans i sin til den Ende under 6 Junik
1746 udtagne Stævning imod Secr. Mathiesen brugte

meget haanlige, ublue og dumdristige Skrivemaade, og
ellers siden imod ham forøvede Forhold, paa det skarpe¬

ste at tilrettesætte. — Udi det øvrige haver de Tilfor¬¬
ordnede stricte at holde sig Loven, de om Politien ud¬

gangne Kongel. Anordninger, og Instr. af 9 Decbr. 1746.
efterretlig, samt af al Magt at beflitte sig paa, at den

hidindtil imellem dem paa den ene, og Politiemester saa¬

velsom Politie=Actor paa den änden Side e forne og
hidind¬

V. Deel. 1 Bind.

H

s. 8.
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hidindtil værende for Byen og Politiens Administration

22 Dec.

høistskadelige Misforstaaelse, nu strax aldeles maae op¬

høre, og at de Tilforordnede samtlige ved indbyrdes Sam¬
drægtighed og Enighed have at mage det saa, at ei alene
denne Befaling vorder efterlevet, god Skik og Orden i

Politiens Administration, uden nogens Forurettelse,
maae blive haandhævet, og Kongen for videre Klage i
denne Sag blive befriet, da Kongen ellers bliver foraar¬

saget, at være betænkt paa kraftigere Middel, til at see
denne saavelsom fleere i Bergen frem for i andre Kjøbstæ¬

der i Rigerne opkomne Tvistigheder og den deraf flyden¬
de Uorden stillet, og dem, som maatte befindes dertil

ubeføiet, og uden lovlig Aarsag, at have givet Anled¬
ning, vedbørligen og efter Fortjeneste anseete.

Privilegier for det Danske Comoediehuus i Kjø¬

29 Dec.

benhavn (6).

7,

—
—

—

——

1748.

5 Jan.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬
Stift), ang. at den imellem Kammer-Junker A.
Chr. v. Holsten til Holstenshuus og Langesøe og Ret¬

tensbetjente i Skovbye-Herred sluttede Forening,
hvorved dem for deres Reiser og Umage, med at betje¬

ne Birketinget ved Langesce ere tillagte, nemlig 30
Rdlr. for Birkesogden foruden hans sædvanlige Dommer¬

korn, og 15 Rdlr. for Herredsskriveren, samt at de og
begge nyde hvis lovtilladelige Sportler, som maatte
falde i Birket, er approberet; saa og at Tingholdste¬
det, baade nu og i Eftertiden, ligesom det i Henseende

til Betjestenes Bopæl og andre Omstændigheder maatte
erag¬

(k) E lrivil. 11 Septbr. 1750.
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eragtes meest beleilige baade for Betjentene og Bønder¬ 5 Jan.
ne, skal i fornøden Fald, og, naar Vedkommende ei der¬

om kunne blive eenige, fastsættes af Stiftbefalingsman¬
den (E).

Resolution, ang. at det med Færgeløbet imel¬ 16 Jan.

lem Fridericia og Strib forbliver fremdeles som
hidindtil, efter de Fridericia=Stad derpaa forundte Pri¬
vilegier saavelsom den Færgemændene paa Strib givne

Kongelige Bevilgning (h).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark, det 9 Febr.
tillige Amtmændene at communicere), ang. at den 9de

Artikel i det imellem disse Riger og Sverrig opret¬
tede Cartel skal stricte efterleves. (Paa Begjering fra
den Svenske Minister, som androg, at adskillige Personer ha¬

ve begivet sig til Danmark, og der nyde Beskjermelse) (i).

Rescer. (til Biskoperne i Danmark og Norge, 9 Febr¬
og Notits til Gen. Kirke=Inspections-Collegium),
ang. at tilkjendegive Almuerne baade i de Præste¬
kald, hvor der i Følge Rescr. af 2 Martii 1742 allerede
ere beskikkede Residerende Capellaner, saa og naar No¬

gen herefter, ved forefaldende Vacance,i de Præstekald,
som dermed skal forsynes, blive beskikkede til Reside¬

rende Capellaner, at slige Capellaner skal nyde Offer

alle 3 Høitider af deres Menigheder. (Saasom, end¬
skjønt det i forberørte Rescript udtrykkelig er bleven befalet,
at disse Capellaner skal, foruden den visse fastsatte Løn,

nyde Høitids-Offer til alle 3 Høitider af Menighederne,
Kongen dog ugjerne har maattet fornemme, hvorledes Almuen

paa et og andet Sted skal vise Opsætsighed og Ulydighed saa¬

vel imod ovenmeldte Rescript som imod Lovens 2 —12—6,
formenende, at, naar de ofre Sognepræsten, have de ei no¬

get med den Resid. Capellan at skaffe, allerhelst siden han skal
uyde aarlig Løn af Sognepræsten).

H 2

Rescr.

(2) Cfr. Rescr. 19 Novbr. 1783.

(h) Igjentagen ved Skriv. 28 Decbr. 1754; efr. Rescr.
14 April 1747.

(1) See Rescr. 13 Martii 1752.

1748. 116
—

Kongelige Rescripter,

—

Rescr. (til Overpræsidenten, samt Notits til Brand¬

16 Febr.

og Vand=Commissionen, i Kjøbenhavn), ang. at Over¬

præsidenten skal ved Ildebrand i Kjøbenhavn have
Hverste Commando over alt Borgerskabet; samt at

Stadshauptmanden, Politiemesteren og Brandma¬
joren med ham haver at conferere, og det Resolver¬

te at lade sig til Fuldbyrdelse være efterretlig (k).
(Saasom disse 3, som efter Brandordn. af 23 Julii 1689 og
15 Decbr. 1724 have Commando, ikke, naar hver i sær skal
besørge stt Paalagde, kan overkomme flere Foranstaltninger el¬

ler Steder; desaarsag det i Anordn. af 19 Novbr. 1734, §. 4
er anordnet, at Commandanten og Admiral Rosenpalm skal

indfinde sig ved Ildebranden).

Rescr. (til General=Postamtet, og Notits til Enke¬

16 Febr.

Dronningens Overhofmester), ang. at 8 Underbetjente

ved Enke=Dronningens Hof maae i den ved General¬

Postcassen approberede Fundation deelagtiggjøres.
16 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island &amc.

og Biskopen over Skalholt=Stift), ang. at de
Præster, som have afstaaet Kald, og ei ere fat¬
tige, nyde Intet af de andre Kald.
16 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen
over Christjansand=Stift), ang. at Medicus

Prooinctalis der i Stiftet skal vise Nidkjerhed
og Tjenstferdighed, samt paa de yderste Steder i Stif¬
tet, i Svagheds=Tilfælde, holde en Vicarium med Me¬
dicamenter (D).

Gr. Canc. R. Friderich von See har andraget, at, end¬
skjønt det ved Rescript af 10 April 1744 er befalet, hvorledes
den ham som Medico Provinciali tillagde aarlige Løn 300 Rdlr.

af Stiftets Stæder og Fogderier skulde udredes, og hvorved
iblandt andet er befalet, at Fogderne hver i sit Fogderie skülle
repartere Fogderiernes Andeel paa Gaardenes Skyld og deref¬
ter Pengene indsamle, samt besorge dem til ham imod Qvit¬
tering,

(R)See Brandordn. 9 Maii 1749, §. 46, efr. §. 33 og
Præmisserne.

(D) Cfr. Rescr. af 6 Octobr. 1773.
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tering, betalte; saa skal dog den ham tillagde Andeel i endeel 16 Febr.
af Fogderierne blive tilbageholdt, under Prætext, at det er

Restancer, hvilke Fogderne mener, ikke at være anbefalet ved

Militaire Exsecution at inddrives, men i det Sted tilsender
ham Restance=Liste, til Inddrivelse paa egen Bekostning, der
et alene vilde blive ham umuelig, men endog langt meere be¬

kostelig ved Lovmaal at indtale, end Fogderiets Andeel kunde

beløbe: hvorfore han har bedet om Befaling, at den paa et¬
hvert Fogderie reparterede Løn maatte tillige med andre Kon¬

gelige Panbndde og Restaneer ved Militair Exsecution inddri¬
ves, og at Fogderne i Følge den 3die Post i ovenmeldte Rescript

maatte befales, saadanne Restancer at indsamle, og til ham
imod Qvittering besørge betalt. —Men, som det fornemmes,
at Almuen der i Stiftet ikke er med fornævnte Cancellie-Raad

von Sees Forhold saa aldeles vel fornøiet; og det holdes ve¬
tænkeligt, at paalægge Almuen saadan Exsecution, eller Fog¬

derne, som kan være boende langt fra det Sted høor han

sig opholder, den Bestrring, at tilsende ham hvad Penge de
indeasserer: saa befales Stiftbefal. og Biskopen,

At tilholde bemeldte Cancellie-Rd. von See
efter

hans Pligt, at vise den ham paaliggende Nidkjerhed og

Tjenstferdighed imod alle, i Særdeleshed imod de Fatti¬
ge, uden Belønning, og imod andre, efter Billighed;
samt ei alene forbyde ham, saa ofte at gjøre allerunderd.

Ansøgning at reise af Stiftet til Kjøbenhavn, og andre

Steder i Norge, til Savn for dem, som i Stiftet enten

kunde være eller hastig blive syge, men endog tilholde
ham, at han i sær paa de yderste Steder i Stiftet, i
paakommende Svagheds=Tilfælde, altid skal holde der

en habil og paalidelig Vicarium med fornødne Medica¬
menter forsynet.

Rescr. (til Amtmanden over Dronningborg= ic. Am¬ 16 Febr.
ter), ang. at Onsild-Herredsting paa sin sædvanlige

Tingdag herefter maae holdes paa Raadstuen i Hobro.

Rescr. (til Amtmanden over Bratsberg=Amt),23 Febr.

ang. at Procuratorerne, i Steden for Fogderne,
herefter skulle udføre Delinqventsager for Laugtinget.
Gr. Amtm. har indberettet, hvorledes der i Amtet skal ha¬
ve reist sig Desputer imellem Fogderne og endeel Procuratorer,

hvem af dem med Rette burde anordnes som Actor til Delin¬
qventsagers Udførsel for Laugtinget; og, omendskjønt Fogderne
hidind¬
H3
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23 Febr. hidindtil saavel til Hjemtinget som for Laugtinget, skal have
udført, som Actores, saadanne Delinqventsager, skal de dog
nu paastaae, at saadanne Sagers Udførsel ei kan paabyrdes

dem videre end for Hjeratinget, og derfore ganske unddrage sig

fra, deslige Sager videre at proseqvere, beraabende sig paa

Forordn af 31. Julii 1739, §. 6, og 19 Maii 1741, §. 2.5

da Procuratorerne derimod holde sig til Forordn. af 19 Aug.
1735, §. 6, hvorved efter deres Formening Fogderne befales,

ligeledes, til Laugtinget at proseqvere Delinqventsager, og hvor¬
fore det med smaa Sigt= og Sage=Faldsbøder til Belonning

skulle være beneficcrede; desaarsage Procuratorerne skal undskyl¬
de sig for at paatage sig de Forretninger, som Fogderne efter

deres Formening vedkommer, og ere belønnede for: i hvilken
Anledning, og paa det saadanne deres ulige Formeninger ikke

skal foraarsage nogen Ophold i forekommende Delinqventsagers
Udførsel for Laugtinget, Almuerne til Besvær og Omkostnin¬

ger, Amtm. derhos har forespurzt sig, hvem dei kunde tilfal¬
de, enten Fogderne som Actor paa Jiolitiens Vegne, Delin¬

qventsagerne saavel for Laugtinget som Hjemtinget at udføre,
ellev om Procuratorerne dertil skulle anordnes og beskikkes.

Siden den paa Procuratorernes Side allegerede Forordr. af 19
Aug. 1735 ikke befaler Fogderne at udtage Stævning til Laug¬
tinget men v.l, at Amtmanden samme skal besorge udtaget,

og derimod paa Fogdernes Side paaberaabte Forordninger af
31 Julii 1739 og 19 Maii 1741 tydelig melder, at Amtmæn¬
dene skal af Procuratorerne anordne Actorer i slige Sager;

det og vilde falde Fogderne tungt, saadanne Sager, hvor Laug¬
tinget er uden for deres Fogderie, at udføre: saa er sunden for
godt,

At alle deslige Sager skulle herefter af Procuratø¬
rerne for Laugtinget udføres.
24 Febr.
(Kal. Resol

20 Febr.)

Rentek. Skriv. (til Overjægermesteren, Jægermesteren

i Jydland, og Amtmændene som Meddeputerede i Skov¬
og Jagt=Sessionerne), ang. hvilke af disse Sessioners

Domme om Mishandlinger i de Kongelige Skove
og Vildbaner maae exeqveres, og hvorledes, uden at
indsendes til Rentekammeret (m).
Rentek.

(m) Denne Skriv. (hvis indeholdende Resol. findes adskil¬
lige Steder, saasom i Rothes Rescr. I. 492 og Ly¬
beckers Udtog I. 132 under 4 Martii, der maaskee er
Datum af Overjægermesterens Skriv. til Jægermester¬

ne; og i Schous Udtog III. 82, cfr. Skriv. 25 Febr.

1755) bortfalder ved Forordn. 18 April 1781, §. 5. 93,

94, 95 og Præmisserne.
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Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬24 Febr.

be), ang. at det, foruden Ribe=Byes Indvaanere,
ogsaa kan være Bønderne af Ribehuus=Amt og Grev¬

skabet Skakkenborg omkring Ribe tilladt, paa Auction
at kjøbe af confisqveret Qvæg, imod at svare Told

deraf efter Toldrullen, og samme til deres Huse og Gaar¬
de at hjemføre, naar det er sundt og ei af nogen Slags

Svaghed inficeret, da Tolderen Vedkommende Passeer¬
seddel derpaa meddeler (n).

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at 1 Martii.

den maae antage endnu 1 eller flere Skorsteens¬
feiere og inddele Staden til enhver af dem til Skor¬
stenenes Renovation, ligesom Magistraten finder for¬
nøden til Indvaanernes Tjeneste og Sikkerhed (0).

Rescr. (til Præsidenten og Justitiarius i Høieste=Ret), 1 Martii.
ang. at Retten i de Maaneder, den ikke begynder førend

Kl. 8 eller 9, skal continuere til Kl. 1 Eftermiddag,

saa og holdes om Fredagen i de 4 Maaneder Martii,
April, Maii og Junii (P).

Kongelig Resolution eller Placat, ang. Straffen for 7Martii.
Tyverie paa Kongens Holme, Skibe, Magaziner &amp;c.,
og Belønning for deres Opdagere (9).
Rescr. (til Assessor Læssse, Herredsføged i Baag¬ 8 Martii.

vends=Herred, og Notits til Stiftbefalingsmanden over

H4

Fyen),

(n) Cfr. Forordn. 4 Novbr. 1776.

(0) See Placat 30 Sept. 1748, Brandordn. 9 Maii 1749,
§. H. 9, 10, og Artikle 11 Febr. 1778.

(p) See de senere Instruxer, sær 7 Decbr. 1771, §. 5, og
Rescr. 25 Martii 1773, samt de aarlige Patenter, og

det nyeste af 10 Novbr. 1774, §. 6.

(9) I Aothes Rescripter I. 695. See nu Krigsart. Brev.
29 Julii 1756, 5. §. 6192628, 691.
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Fyen), ang. at forfatte en Jordebog over Assens=Byeg

8 Martii.

Konge, Kirke= og Byes Jorder med hosføiet Jord¬

skyldstaxt &amp;c. (1).
15 Martii.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.

aarlige Lister over de i Kjøbenhavn og Forstæder¬
ne (s) værende Catholiqver, samt Opsyn med deres
Børns Opdragelse.
Gr. En i Khavn for nogle Aar siden afdød Borger og Bryg¬

ger, Brandt har havt en Papistisk Hustruc til Ægte, og af

dette Ægteskab efterladt sig et umyndigt Pigebarn, der i Aaret
1735 er bleven døbt i Helliggeistes=Kirke, kaldet Anna Lo¬

visa; men Morfaderen, Dandsemester Brinchman, som efter

begge Forældrenes Død har taget dette Barn til sig i sit Huus,
har, endskjønt Faderen bekjendte sig til vores Evangeliske Kir¬
ke, ladet samme Barn opdrag.: i sin, den Romerskcatcolske Re¬

ligion, tvertimod de gjorte Anordninger og i sær den af 13
Maii 1720. — Paa det at ommeldte Barn kan reddes af Pa¬
pisternes Hænder, haver Magistraten strax at lade Barnet ta¬

ge at Morfaderens Huus, og med Biskopen at conferere om

ders Opdragelse, hvorledes samme beqvemmeligst kunde skee,
samt at erkyndige sig, om hun har nogen Slægt og Venner

af vores Kirke, som sig hende kunde antage (t). — Hvorhos
Kongen og, til, saavidt mueligt, at see forebygget de i Sta¬

den værende Catholiqvers Foretagende i slig og andre Maader,
vil,

At Magistraten lader aarlig, for saavidt samtlige

Indbyggerne i bemeldte Kjøbenhavn samt de uden for
Staden boende og under Stadens Jurisdiction sorteren¬

de er angaaende (de Militaires, som ere i Kongelig Tje¬
neste til Lands eller Vands, undtagen) foranstalte en

nøie Inqvisition, og derefter 2 Lister forfatte over alle
de i bemeldte Khavn og Forstæderne værende Komersk¬

Catholiqver gifte og ugiste, de Gifte af hvad Reli¬
gion deres Ægtefælle ere samt hvor mange Børn de

have; af hvilke saaledes forfattende aarlige Lister, den
eene

(r) See Rescr. 22 Decbr. 1779 og Prom. 13 Sept. 1783.
(5) Udvidet ved Forordn. 19 Sept. 1766,6. 9, cfr. 2 næst¬
følg. Rescr. og Rescr. 14 Decbr. 1748, §. 5.

(1) See Rescr. 19 Junii 1748.

Resolutioner og Collegialbreve. 121 1748.
2

eene skal forblive hos Magistraten, men den anden
15 Martii.
tilskikkes Biskopen over Sjellands=Stift, paa det Ma¬

gistraten derefter ved Politiemesteren (U), og Biskopen

ved Præsterne, kunde erkyndige sig om Børnenes Op¬
tugtelse, saa og, om nogen af Børnene af Landet
udfendes der da, naar de Navne, som eet Aar havde

været paa Listen, og savnedes et andet Aar, i saa Fald
kunde efterspørges, hvor de vare afblevne.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands= 15 Martii.
Stift), det samme, for saavidt Kjøbenhavns¬
Amt angaaer.
Gr Da Kongen vil være underrettet om de i Kjøbenhavn,

saavelsom uden for og omkring bemeldte Kjøbenhavn i Stift¬

befalingsmandens District sig opholdende Papisters Tal, og til

den Ende under denne Dags Dato har befalet Vedkommende,
saavidt Khavn og Stadens Jurisdiction angaaer, herom at
lade indqvirere, med videre (v): saa befales og ligeledes,

At Stiftbefalingsmanden (5), saavidt det ham anfor¬

troede Amts Districts Jurisdiction er angaaende, derom

aarlig lader foranstalte en nøie Inqvisition og derefter
2 Lister forfatte over alle uden for bemeldte Khavn paa

hans Amt boende og værende Romerskeatholiqver, gifte
og ugifte, og de Gifte af hvad Religion deres Ægtefæl¬
le ere, samt hvor mange Børn de have; af hvilke saa¬
ledes forfattende aarlige Lister den eene skal forblive hos

Amtmanden men den anden tilskikkes Biskoppen
over Sjellands=Stift, paa det Amtmanden ved Amtsbe¬

tjentene og Biskopen ved Præsterne, kunde erkyndige sig
om Børnenes Optugtelse, saa og, om nogen af Bør¬

nene af Landet udsendes, der da, naar de Navne,

som eet Aar havde været paa Listen, og savnedes et an¬
H 5

det

(u) See samme Rescript.

(v) See næstforest. Rescript af 15 Martii og Noten derved.

(5) Nu Amtmanden over Kjøbenhavns Amt, da Stiftbefa¬

lingsm. ikke har det længere.
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15 Martii. det Aar, i saa Fald kunde efterspørges, hvor de vare
afblevne.

15 Martii.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

Notits om de 2 næstforestaaende Rescripter (ud¬
gangne efter hans Forslag), samt at, hvad sig de Mi¬
litaire angaaer, igjennem Krigscancelliet foranstaltes,

at Biskopen og saadanne Fortegnelser vorder tilskik¬
ket (), hvorefter han aarlig en General-Liste til det

Danske Cancellie haver at indsende, at deraf kan sees,
hvor mange deslige Papister sig her opholder.

15 Martii.

Bevilgn. at Biskop Pontoppidan maae i Bergen
ved Trykken lade udgaae Bøger og Skrivter uden no¬

gen Censur (D).
16 Martii.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Skriv.

(til samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark og
Norge, samt Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at

de Handlende skal have deres farende Skibe med
indfødte Søefolk forsynede (2); samt at Ingen under
vilkaarlig haard Straf maae lade deres Skibe gaae til

Middelhavet (b), uden med Algjerske Scepasse at væ¬

re forsynede, til hvilken Ende alle Kongelige Consuls i
Havnene ved Middelhavet ere tilsendte Ordres, og au¬

thoriseret, ingen af Kongens Undersaatteres Skibe af
bemeldte Havne at lade afgaae, førend de, med at so¬

revise deres Algjerske Pas, have legitimeret sig at have op¬

fyldt den i saa Maade udgangne Kongelige Anordning (c).
(Saasom 2) de Franske Armateurs, som have opbragt Danske
Skibe, have til saadant taget Anledning af, at derpaa er be¬
funden

() See Rescr. 14 Decbr. 1748 og 9 Maii 1749.
(2) See Rescr. 14 Septbr. 1770.

(a) See Fransk Regl. 26 Julii 1777.
(b) See Skriv. 30 Martii 1748.

(0) See Plac. 21 Jan. 1782.
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funden Engelske Søefolk, som er stridende imod den 12 Art.16 Martii.
i det Franske Caper=Reglement; og b) Algierne paa nye ha¬
ve opbragt et Skib, tilhørende Kongel. Danske Undersaatter
og det fordi Skibet ikke med det fornodne Algierske Søepas

har været forsynet, da dog enhver Vedkommende veed, at saa¬
dant geraader dem til stor Tab og Ulcilighed).

Rescr. (til det Theologiske Facultet), ang. at der 18 Martii¬
fra Communitetet skal afgives 3 Koster til Stu¬
dentere, som ved Kongens Bibliotheqve gjøre JFamuli
Tjenesie. (Paa Ansagning fra Bibliothecarius som meld¬
te, at disse 3 Koster have fra gammel Tid dertil været hen¬
lagde) (ä).

Rescr. (til Amtmanden over Dueholm=, Ørum= og 19 Martii.
Vestervig=Amter), ang. Straf for de Bønder og Tje¬
nestefolk, som ei ville udslæbe og nedgrave de af Qvæg¬

sygen døende Creature, eller Huden og Tælgen deraf
tage (e).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Ber: 22 Martii.
gen), ang. at Magistraten med de 16 Mænd i Bergen
aarlig skal taxere, hvad enhver Indvaaner bør svare til

Stadens Tugthuus, samt inden 4 Uger indsende For¬
retningen til Stiftbefalingsmanden og Biskopen, som
ved Bogholderen besørger Incassationen; da Inddri¬

velsen hos de Modtvillige maae skee efter Rescr. af

3 Julii 1739 og Stiftamitmandens samt Biskopens
Ordre paa den fra Bogholderen indleverede Restance.
(Saasom mange Indvaanere ikke ville svare det de efter Rescr.
af 11 Octobr. 1743 har udlovet, endskjønt de for Gade=Bet¬
lerie ere befriede) (f).

Rescr.
(0) See Fund. 25 Junii 1777, §. 21 e).

(e) Af Rothes Rescripter III. 1333; ligesom Rescr. 27
Sept. 1747: see Plac. 24 Novbr. 1758 og Forordn.
30 Novbr. 1778 samt seenere Anordninger.

(f) Er formodentlig ophævet ved Anordn. (Rescr.) 29 Aug.
1755, Cap. 3, §.1 samt Rescr. 13 Febr. 1772 og 13
Jan. 1774.
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22 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island &amc.

og Biskopen over Skalholt=Stift), ang. Præste¬
*

gaardenes Huse og Qvilder.
Gr. Biskopen har andraget, hvorledes det paa Island skal
have været Skik, at, naar et Præstekald blev vacant, og Præ¬
stegaarden udleveret til Efterkommeren, vil han have alle de
Huse, som der staaer, enten de ere de, som hans næste For¬
mand har annammet ved Kaldets Tiltrædelse, eller selv kan

have bygt paa egen Bekostning, og for sin egen Mageligheds
Skyld, det Biskopen holder for ubilligt; thi, endskjønt Kong

Christian den Fjerde d. 29 Decbr. 1622, har befalet, at

intet Huus paa Cronens Gods, som allerede er bygt, eller bygt

vorder, maatte afbrækkes, saa formenes dog, at det forstaaes
om de nødvendige Huse, men ikke om de Unodvendige, saa¬
som ellers, naar alle de Huse skulde følge en Gaard eller Præ¬

stekald, som en riig Mand bygger af sine egne Midler, eller
forøger, da maatte det falde en jattig Efterkommer til største
Besværing, at holde dem vedlige, tilligemed de andre Nød¬

vendige: hvorfore det indstilles, om Kongen ikke vil anordne

og befale, at de unødvendige og overflødige Huse, som kan fin¬
des der i Landet, i sær ved Præstegaardene, maatte efterdags

enten bortsælges til Efterkommeren, eller, om han ikke vil
kjøbe dem efter Vurdering, Eiermanden da maatte være tilladt

at flytte dem bort, til den Ende, at de ikke skulde blive den

fattige Efterkommer til en svæær Byrde med Vedligeholdelsen
i Fremtiden; hvorved og erindres, om det ikke maatte anord¬
nes, at de ved Præstegaardene der i Landet befindende Leie¬

Køer, kaldede Qvilder, som til Dato har gjeldet for 4 Rdlr.
Stykket, maatte herefter udleveres hver Stykke for 3 Rdlr.,

ligesom ved Bispestolene og Klosterne, i Henseende at de sat¬
tige Præste=Enker ellkr Arvinger ikke skulde alt jor meget be¬
sværes eller ruineres ved den store og vidtløstige Udlevering,
der er ved Prææstegaardene, og i Særdeleshed, saasom disse

Qvilder ere sommesteds saa mange, at de ingenlunde kan un¬
derholdes paa Stedet, men er Præsterne, som erholde slige

Præstekald, til sior Besværing, at kunne altid svare til dem
a god Stand; dog at disse Qvilder, som efterdags leveredes

for 3 Rdlr., skulde være af saadan Gyldighed (ikke alt for

gamle, og ingen Svagbed undergiven, saavidt kunde mærkes),

at de kunde gjøre Nytte for sin aarlige Leie i næst efterkom¬
mende 3 Aar.
5. 1.

Naar den afgaaende Præst har sat flere Huse paa
Præstegaarden, end han ved sin Tiltrædelse har imodta¬
get, og den efterkommende Præst enten ikke vil eller
formaaer at betale ham samme efter en billig Taxation,

da maae den afgaaende Præst eller hans Arvinger nedta¬

ge og bortflytte deslige af ham selv opsatte Huse; i hvil¬
ke
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ke Tilfælde Biskopen, saavidt det kan være gjørligt, for 22 Martii.
dem selv og ellers ved Provsterne skal have tilbørlig

Indseende at hverken den Afgaaende eller hans Arvin¬
ger, ei heller den Tiltrædende bliver præjndiceret. —
Men, betræffende den 2den Post, om Præstegaarde¬ 5. 2,
nes Qvilders Nedsættelse, da skal det dermed, efter den

hidindtil brugelige Maade have sit Forblivende, i sær

siden ved Rescr. af 24 Febr. 1747 er tilladt, at de unød¬

vendige Qvilder ved Præstegaardene maae sælges.

Rescr. (til Amtmanden over Dronningborg=, 22 Martii.
Silkeborg= og Mariager=Amter), ang. et Stykke

af Landeveien imellem Randers og Hobro (g).
Gr. Da den Deel af Veien, som gaaer over Helsted=Mark,
ikke der, hvor den falder, kan til Bestandighed vedligeholdes,
fordi Grunden er saa slet: saa har Amtmanden ladet udsee en

anden Passage lidet østen derfor, ligesaa nær og begvem for
de Reisende, hvor Grunden synes mere bestandig, hvilken Vei
tager sin Be yndelse ved den gamle nu brugelige Landevei paa
Randers=Mark, og gaaer videre i Nord over Plougdals=Bak¬
ke, dito Rende, Revknollene, Ørenbek og Hjørrisbak, indtil
den lige for Helsted=Bye igjen støder til Landeveien.

Landeveien imellem Randers og Hobro maae vorde

fastsat og reguleret efter forskrevne Forslag. Saavidt
deraf ikke falder paa Randers=Byes Eiendom, skal af
Bøndergodset i Støvring=Herred, samt Spentrup¬

Gassum= og, Hald=Sogne i Nørhald=Herred forfærdiges
af saadan Brede, at 2 Vogne derpaa kan passere hinan¬

den, og derefter paa 3 Aar, indtil den bliver tilkjørt,

vedligeholdes, da Borup Sogn, i Følge Rescr. af 10
Octobr. 1738 for den følgende Tid skal besørge den aar¬

lige Reparation og Vedligeholdelse.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge), at det 29 Martii.
ang. de nu i Krig begrebne Parters Capere og Arma¬
teurs samt deres medbringende Priser som i Kongens

Havne

(8) I noget forandret ved Rescr. 6 April 1770,
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29 Martii.Havne indløbne, skal i alt stricte forholdes efter Rescr.

af 22 Julii 1746. (Saasom Forbudet af 25 Febr. 1693
allerede er ophævct) (h).

29 Martii

Rescr. (til Directeuren for Øresunds=Told¬
kammer, og Notits til Stiftbefalingsmanden over

Sjællands=Stift), ang. hvorvidt benævnte Direc¬
teur maae dirigere Færgemandslauget i Helsingøer.
Gr. Directeuren har andraget, at Færgelauget i Helsingøer
er ved Rescr. af 9 Decbr. 1740 unddraget fra Magistratens

Jurisdiction sammesteds, og combineret med Øresunds=Told¬
kammer, og under Directeurens Direction, og det til den En¬

de, at Øresunds=Told=Intrader kunde komme paa en sikker
Fod, og ei svækkes og formindskes, som tilforn skal være skeet,
da de Fremmede Skippere, naar de af Færgemændene vare sat¬

te i Land, ei kom paa Toldkammeret, førend de paa et eller

andet Sted i Byen havde ladet deres Documenter revidere,
hvorimod de nu af Færgemændene strax føres paa Toldkam¬

meret, og derved ei aleene betages al Leilighed til at begaae

Underslæb, men endog de imellem Færgemændene og fremmede
Skippere forekommende Desputer nu strax vorder afgjorte, da

de tilforn først ved Stadens Jurisdiction skulde anmeldes;

men, som Magistraten i Helsingøer, endskjønt forberørte Re¬

seript ikke er ophævet, skal anmasse sig denne dem forbudne Ju¬
risdiction, har han indstilt om ikke denne Indretning ved
*

Færgelauget, hvis Nytte i saa mange Maader skal være bleven

erfaret, fremdeles maae continuere, og samme Laug efter oven¬

meldte Befaling under Øresunds=Toldkammer sortere, eller
om anderledes herudinden skal forholdes.
Af Stiftbefalings¬

mandens Erklæring er fornummen, at han for Borgerskabet i

Helsingøer ikke erkjender anden Jurisdiction, end den Lovens
1——4 og andre Steder foreskriver, og at han ikke kan

tilstaae Directeuren ved Øresunds=Toldkammer ringeste Juris¬

diction over nogen af Helsingøer=Byes Borgere og Indvaane¬
re, thi at Directeuren ved forberørte Rescript har erholdt en
Direction over Prammandslauget der i Byen, ratione Officii,

formener Stiftbefal. i ingen Maade at ophæve enten Stiftbe¬
falingsmandens eller Magistraten, som Stedets Øvrighed over

Byen og dens Borgere og Indvaanere, anfortroede Jurisdic¬
tion, eller gjøre ringeste Forandring in foro donncilii; og, hvad

Directeurens til Oldermanden for Færgelauget i Helsingøer
den 28 Jan. h. a. udgivne Befaling angaaer, at ingen af
Færgelauget efterdags maatte henbringe Passagerernes Passer

til Borgemesterens Paategning, medmindre de derfor ville ven¬
te at blive alvorligen anseete og mulcterede, da beretter Stift¬

befal. at samme er aabenbare stridende mod Forordn. af 6
Octobr. 1731 og 12 Jan. 1733, samt Rescript af 9 Aug.
1737. — Til at forekomme Melange i denne Jurisdiction,
hvor¬

(h) See Rescr. 10 Novbr. 1779.
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hvoraf lettelig kan gives Aarsage til Confusion, er funden for 29 Martii.
godt,

Hermed at limitere Rescriptet af 9 Decbr. 1740 der¬

hen, at det vel maae staae Directeuren ved Grejunds¬

Toldkammer frit for ved Færgemands=Lauget at di¬
rigere og foranstalte, hvad han finder tjenligt, til at

forekomme al Underslæb i Gresunds=Told; men at

Færgemands=Lauget i Øvrigt i alle Tilfælde efter Lo¬
ven og udgangne Forordninger bør svare og henhøre un¬

der Byens Jurisdiction.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce-Coll. Skriv. (til samt= 30 Martii.
lige Stiftbefalingsmænd i Danmark og Norge samt Ma¬

gistraten i Khavn), ang. at under Skriv. af 16 Hujus,
om at Skibe, som gaae til Middelhavet, skulle med Al¬

gierske Søepasse v re forsynede, ligeledes er at forstaae
de Undersaatternes Skibe, som enten til Portugal eller
Spanien maatte hengaae (1).

Rescr. (til Amtmanden paa Island), ang. Fan¬ 5 April.

geholdet og Delinqventsagers Drivt paa Is¬
land.

Gr. Amtm. har foredraget, hvorledes endeel af Sysselmæn¬

dene betee sig meget forsømmelige og sær skjødesløse at holde
Delinqventer i forsvarlig gsel, indtil Dom over dem er for¬
hvervet, saa at Delinqv ne ikke aleene derved faae Leilighed

at undgaae Straf, men enoog at rotte sig tilsammen, løbe Lan¬
det omkring at stjæle, og begaae mange Excesser og Usømmelig¬

heder; det han vel har søgt at raade Bod paa, ved at adva¬
re Sysselmændene om deres Pligt, dog forgjeves; og i sær, at

Landfogden, som Guldbringe=Syssels Sagefalsforpagtning er
forundt, skal herudinden have beviist sig ikke aleene forsømme¬
lig, men endog gjenstridig imod Amtmandens Ordres, med
at lade vel forvare en i bemeldte Syssel opdaget og til Brem¬

merholm hendømt Tyv, som ham i Februarii Maaned a. p. til
Fængsel var overleveret, indtil faldende Laugtingsdom, i Sa¬

gen og Skibenes Afseiling, men undertiden uden Bolt og Jern,
m uden Opsigt og Buretægt i et aabent Huus blev henlagt,

og derover fandt Leilighed ikke aleene at undvige, men endog
først paa Gaarden at opbrække Kister og deraf et og andet at

bortstjæle; hvilket alt uagtet Landfogden, skjønt ham strax ef¬
ter

(1) Bortfalden ved Plac. 21 Jan. 1782.
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5 April.

ter var bleven berettet, at Delinqventen opholdt sig i Naboe¬

lauget, dog ikke har vildet gjort sig nogen Umag, og end min¬
dre Bekostning, paa at lade Tyven igjen anholde, hvorfore

han og siden løb Landet over med Røven og Stjælen, med vi¬
*

dere Landfoadens herudinden tagne Forsømmelse og viiste ufor¬

svarlige Forhold; hvilket saaledrs Passerede, og da Amtm. for¬

mener at kunne have Aarsag at befrygte, at andre Sossel¬
mænd, der have Sagefaldet forpagtet paa andre Steder, kun¬

de være lige sindede, og for at spare medgaaende Omkostnin¬

ger lade Misdædere løbe ustraffede bort, har anlediget ham

at proponere, om der ikke om Fangehold og deraf Dependeren¬
de maatte udgaae en Anordning efter hans dertil forfattede

Udkast, bestaaende i 11 Poster, som han til Justitiens Haand¬
hævelse har indstilt til Approbation. — Siden det eriares, at

Landfogden for sin i forskxevne Maade begaaede Efterladenhed
er tiltalt og dømt i Følge Norske Lovs 1— 17—5 i 60 Lod
Sølvs Bøder:

Saa, naar det kuns i saadanne Tilfælde paa lige
Maade fremdeles bliver forholdet, saavelsom at der paa¬

sees, at de ved Loven og andre Anordninger om Fange¬

holdet og Processernes Drivt i Island forhen gjorte
Foranstaltninger stricte vorder efterlevede, vil Kongen

ikke bære Tvivl paa, at jo Sysselmændene ville blive
agtsommere i, at de hos dem sættende Delinqventer
nøie blive forvarede, og derfor har taget det i Betænk¬

ning, nogen nye eller videre Foranstaltning herudinden
at lade gjøre.
10 April.

13 April.

Rescript, ang. Børns Hjemmedaab (E).

Krigscanc. Skriv. (til Cavallerie=Regimenter¬

nes Chefer), ang. at herefter ved Revüer skal af
ethvert paa Pladsen sig befindende Regimente ik¬
kun overleveres een Revue=Liste, indrettet efter For¬
mular.

19 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands=Stift,

og Notits til Biskopen), ang. at Magistraten i Slagelse
og

(R) Af Aothes Rescripter I. 728, ongefær som Forordn.
19 Martii 1745; men saadant Resceript er neppe ud¬

gaaet, thi i Cancelliet er det ei at finde.
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og Korsøer skal foreholde de paa ethvert Sted værende19 April.
Separatister, at det er en special Kongelig Naade, at

deres Afvigelse fra den Evangeliske Kirke, da de ere Kon¬
gens Undersaatter, har været saalænge tolereret; samt

advare dem, ikke at forsømme den dem til deres Omven¬
delse givne Tid.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aarhuus og 26 April¬

Notits til Khavns Universitet), ang. at Mariager¬

Heste=Marked maae for Eftertiden aarlig be¬
gyndes at holdes den 8 Martii (D); dog at det ikke skeer

paa en Løverdag, Søndag, eller Mandag.

Bevilgning, at Jomfruerne i Støvring= 26 April
gaards-Kloster maae have Rang med virkelige Justits¬,

og Priorinden med virkelige Etats=Raads-Fruer.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Ber= 11 Maii

gens=Stift), ang. 4) alvorligen at tilholde Magi¬
straten i Bergen, 2 Gange om Aaret, baade paa
Bødker=Arbeide og alle andre Ting at sætte Taxt,

efter Loven; samt b) til Publici og Negocens Bedste,
desuden at lade forbyde, at ingen Slags tomme Kyy¬
per eller Bødker- Fustager af Stiftet maae udføres (m).
(Saasom de 16 Mænd i Bergen have andraget, at Magistra¬
ten ikke, til de Trafiqverendes Skade, har efterlevet Rescr. af
1 Martii 1743, i det ingen Slags Taxt paa Bødker=Arbeide

nu i nogle Aar er bleven fastsat; samt at Kypperne eller Bød¬

kerne, der aldrig skal have vildet efterleve nogen vis Taxt paa

deres Arbeide, sig af saadan Leilighed skal have benyttet, og
Aar efter andet af egen Myndighed have søgt at forhøie Pri¬
sen paa alle deres Sorter Arbeide en heel Deel høiere og mere
end Magistratens seneste satte Taxt indbetatter uden derfor
af Magistraten at blive tiltalt; og, for desmere at opskrue
Pri¬

(1) Maaskee, som det synes af Almanakerne, denne Tid er
forandret.

(m) See Forordn. 12 Sept. 1753, Cap. 4, §ß. 3=13.

V. Deel. 1Bind.

I
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11 Maii. Priserne paa disse Vare, skal Bødkerne have søgt Leilighed at
faae Mængde af deres tomme Fustager udskibet uden Stiftet,

hvor saadanne deres Vare med Fordeel for Bødkerne, men
Skade for Bergens Negoce, ere blevne bortsolgte).

11 Maii.

Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet), ang. at det

maae være Enhver tilladt at kjøbe Schønaus Phæ¬
dri Fabler med hans Danske philologiske Anmærkninger,
dog uden at være tvungen dertil, og uden at slige Edi¬
tioner i Skolerne skal introduceres.

11 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Sjellands=Stift), ang. at Sognepræsten Hr.

Arnsbach i Vordingborg maae nu kjøbe Præ¬
stegaarden af Kirken for 100 Rdlr., og igjen af Suc¬

cessor nyde Betaling indtil 500 Sldr., paa samme Maa¬
de som der forholdes med Præstegaardene paa Landet ef¬

ter Loven; hvorimod Kirken, som er fattig, bør

være fri for at holde denne Præstegaard ved lige.
(Saasom der ved urigtig Andragende, ligesom han selv lod
hans i hans Formands Tid tildeels afbrændte Præstegaard op¬

bygge, var erhvervet en Kongelig Resolution, at hans Suc¬

cessor skulde erstatte ham denne Opbyggelses=Bekostning med
500 Sldr. &amp;c.)

11 Maii.

Rescr. (til Brand= og Vand=Commissionen i Kjøben¬

havn), indeholdende adskillige Poster til Forbedring i
Brandordningen. (Hvorom af en Anonymo er indgivet
Forslag) (n).

11 Maii.

Bevilgning, at den Pension, som en Enke

efter den af Rector Heitman i Nakskov med Fleere
i Lolland oprettede Fundats og Vedtægt af 22 April 1748
kan tilfalde maae og skal være Enken aldeles til Bedste,
og tjene til hendes nødtørftige Ophold, saa at Ingen paa
nogen Maade maae derudi gjøre enten Arrest eller Im¬

mission, uden for saavidt Enken selv efter at Skiftet
efter

(n) See Brandordn. 9 Maii 1749, dens Præmisser og §. 5.
15, 21, 24, 30, 33, 46, o. ft.
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efter hendes afgangne Mand er sluttet, derudi godvilli¬ 11 Maii.

gen vil give Andre Forsikring. (Efter Ansøgning fri
Interessenterne, som havde indgaaet en Fundation, til en liden
Enkecasses Indretning).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Ribe),23 Maii.
ang. at Ribe=Stifts publigve Penge maae udsættes

paa 4 eller mindre pro Cento, indtil de igjen kan udbrin¬
ges til den sædvanlige Rente (0).

Rescr. (til Khavns Universitet), ang. at Kongen 23 Maii

gjerne seer, at Decani paa Klosteret (o) og de
Hverste Hørere i de latine Skoler lade sig beqvemme
til at tage Magistergraden. (Saasom det er fornummet,
at, endskjønt Magistergraden ved Academiet i Khavn ikkun

holdes hvert andet Aar, og ihvorvel den bliver given de Fle¬

ste af dem gratis, skal der dog neppe være at formaae 10 a
12 Personer, til at antage samme Grad).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen
31 Maii.

over Sjellands=Stift), ang. at, naar Sognepræst
Hr. Helmici Storehedinge ved Døden afgaaerel¬
ler forflyttes, skal Storehedinge Kjøbstæds Tiende efter
Loven deles i 2 lige Parter imellem Kirken og Præsten.
(Saasom Sognepræsterne hidindtil aleene havde oppebaaren
den, men det var imod Kirkens Rettighed).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg), 31 Maii.
ang. at ingen flere end 3 Guldsmede maae sætte
sig ned i Aalborg, for samme Profession at drive (9).

Rescr. (til samme), ang. at efterdags i Aalborg 31 Maii.
ikke skal være flere end 4 Bogbindere (r).
I 2

Rescr.

(0) See Forordn. 17 Martii 1751 og 13 Febr. 1767.
(D) See Rescr. 4 Maii 1759.

(9) Cfr. Rescr. 10 April 1761, §. 2.

(1) Cfr. sam me Rescript.
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Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat, og Notits

19 Junii

til Biskopen over Sjellands=Stift), ang. at Børn,

hvor En af Forældrene er Luthersk, ikke maae op¬
drages i anden Religion (S).
Gr. Brinchman (t) har ladet andrage, at han har sat sin
Dotterdotter Lovise Brandt i Justitsraad Daleurs Huus,
hvor hun endnu er; samt derhos forestilt, at der intet Exem¬
pel haves paa, at een eneste Underdan af den Papistiske Reli¬

gion er bleven paalagt at forandre sin Religion; og derfor har
begjert, at fornævnte hans Dotterdotter, som andre Catholske,

maatte frit bekjende den Papistiske Religion. — Som af Bi¬
skopens Erklæring er fornummet, at der vel ingen Catholiqve

tvinges til at blive Luthersk, men at her reclameres af vores

Kirke et Barn, som er en indfødt Undersaat, avlet af en Lu¬

thersk Fader, og døbt i Evangelisk Kirke, og altsaa efter Lov

og Forordninger samt Kongelige Rescripter tilhører den Evan¬
geliskluthersk Kirke, hvorfra det imod Lov og Forordninger er

bleven forført og forlokket, og med hvilket dristige Foretagen¬
de Supplicanten søger at bestyrke sin Ansøgning; dernæst og,
at der ikke efter den til Magistraten ergangne Kongelige Or¬
dre er bleven confereret med Biskopen, for, tilligemed ham,

samtligen at erkyndige sig, om der var nogen Evangelisk af
Barnets Slegt, som kunde antage sig hende, men, at Ma¬

gistr. har approberet, at Justitsraad Valeur har taget Barnet
sit Huus, som derefter skal have udladt sig med, at han ikke

i

vilde paatage sig at sørge for Barnets Oplærelse i den Evan¬

gelisklutherske Religion: saa befales,

At Magistr. strax føier den Anstalt, at dette Barn

bliver leveret i den nærmeste Slægts, Overvisiteer Bechs,
Huus, hvor baade Mand og Kone skal være villige til at
tage imod Barnet uden Belønning, og hvor Biskopen

er forsikret om, at Barnet hverken med Tvang eller Haard¬
hed, men med god Formaning og Underviisning skal brin¬

ges paa rette Vei igjen. Iligemaade haver Magistraten

alvorlig at forbyde Brinchman at ikke noget Barn af
hans Forvandtskab hvorEn af Forældrene er Evan¬

lisk, enten maae opdrages i den Catholske Lærdom,
eller sendes af Landet, under 1000 Rdlr. Straf for
hvert Barn, det befindes anderledes med. — Udi det
øvri¬

(5) See Rescr. 9 Maii 1749 og Forordn. 19 Sept. 1766.
(1) See Rescr. 15 Martii 1748.
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øvrige, som det saavel ved Lovens Pag. 548, som Po¬19 Junii.

litieforordn= af 22 Octobr. 1701 er befalet, at have flit¬
tig Indseende med slige Ægteskaber, hvor Evangeliske
gifte sig med nogen af anden Religion, at de Børn,

som deraf avles ikke til nogen anden end den Lu¬
therske Religion vorder holdt, hvorom og forhen ere

gangne Rescripter af 29 April 1699 og 13 Mai 1720:

saa befales, at Magistraten seer derhen, at de i saa
Maade ergangne Kongel. Forordninger og Rescripter

stricte vorde efterlevede, og at Vedkommende holde sig
samme i alle Maader efterrettelige.

Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang. 5 Julii¬

at Naadens=Aar af Capellaniet i Nystæd maae
svares med 20 Rdlr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),5 Julii.
ang. hvilke Cadavera i Bergen maae overlades
Stadsphysicus til Anatomie, og at de, som ville i

Barbeer=Amtet, bør først gjøre deres Cursum anato¬
micum G operationum.
Gr. Doctor Erichsen, Stadsphysicus i Bergen, har i An¬
ledning af Rescr. under 10 Novbr. 1747 berettet, at af de
deri benævnte Cadavera sjælden noget forefalder, saa at han

den ganske Vinter over ikke har kundet bekomme uden eet ene¬

ste, hvorved han har kundet have havt Leilighed at vise Publi¬

co Anatomiens Nytte og Nødvendighed; desaarsag, efterat
han nu har kjøbt sig et til Anatomie=Kammers Indrettelse be¬
qvemt Huus, og bekostet dertil behøvende Indretninger og In¬

strumenter, han har begjert 2) at han, for saavel at under¬
vise de i Bergen værende Chirurgos, som Jordemoderne, hvil¬

ke sidste høilig skal kunne behøve Underviisning, maatte betje¬
ne sig uden Forskjel af alle de Cadavera, som falder ved Tugt¬

huset, Fattighusene Hospitalet og Byens Arresthuse,

samt alle nægte Børn, som enten fødes døde, eller inden
faa Dage efter Fødselen bortdøe; og b) da ingen af de 9 i

Bergen værende Amts=Chirurgi har nogen Tid gjort noget
Cursum Anatomicum &amp; Operationum enten i Kjøbenhavn eller
noget andet berommeligt Sted, at de da maatte tilholdes en¬

ten i Khavn, eller i Bergen hos ham, at igjennemgaae Cur¬
sum Anatomicum &amp; Operationum, for at lære det de burde

at vide; 0) at han maae holde en Gesel, som med Tiden kun¬
I 3

de
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5 Julii. de blive hans Prosector. — Stiftbefalingsm. holder det betæn¬
keligt, om ham skulde tilstaaees, at betjene sig af alle forbe¬
nævnte Cadavera, uden Forskjel.

Supplicanten maae til Underviisning i de af ham do¬

cerende anatomiske Videnskaber betjene sig af de i Ar¬
resterne bortdøende Menneskers Cadavera, som for no¬

gen Misgjerning, saasom Tyverie, Leiermaal i for¬
budne Leed, 3 Gange begangne Leiermaale, Ære¬

Sager eller slige grove Ting ere arresterede eller dømte;
saavelsom deres, som til Tugthuset formedelst begangne
Forseelser enten paa Livstid, visse Aaremaal ere dømte,

eller for ugudeligt, ulydigt og liderligt Levnet der ere

indsatte. Alle, som herefter udi Barbeer=Amitet i Ber¬
gen tænker at ville indlemmes bør enten i Kjøbenhavn,

eller i Bergen for Stadsphysicus først have gjort de¬
res Cursum Anatomicum &amp; Operationum, hvorfra dog
de i Amtet nu værende Chlrurgi maae være fritagne; og

maae Supplicanten holde en Gesel, som kunde være ham

behjelpelig saavel at opvarte de Syge, som at have Ind¬
seende med de uerfarne Chirurgos og Jordemødre, dog
uden derved at holde nogen Barbeerstue eller saadant,

hvorved de andre Amtschirurgi kunde præjudiceres.

12 Julii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark

ogsaa at tilsende de øvrige Amtmænd Gjenpart),

ang. hvorledes Bondestanden sig med Sommer¬
Ibye=Riden maae forlyste (U).
Gr. Da den 6te Art. i Forordn. af 12 Martii 1735 iblandt
andet forbyder den forhen brugte og saa kaldede Sommer=Ibye¬

Riden, som Bønderne paa Landet imellem sig selv paa Søn¬

og Helligdage, og særdeles fra Pintse=Festen indtil St. Hans¬
dag, have forctaget og holdt; og det er fornummen, at En
og Anden har villet forstaae denne Articuls Bydende derhen,

ligesom denne Sommer=Ibye-Riden skulde være saa aldeles
afskaffet, at den endog ikke paa nogen af de Sogne=Dage i

Ugen paa foreskrevne Tid af Aaret af Bonderne maatte øves,
da dog Øiemærket af den Forordningen, som er en Sabats¬

forordning, sigter derhen, at Sabathen og andre Helligdage,
til

ku) See Rescr. 14 Novtr. 1749.
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til Guds Ære, med en christelig Andagt kunde blive hellig¬ 12 Julii.
holdet: saa (paa det at Bondestanden, som næsten det ganske
Aar igjennem med Agerdyrkningen og anden til sin Stand hen¬

hørende Gjerning har et tungt Arbeide, paa den Tid af Aaret,
naar det mindste Arbeide forefalder, ogsaa kunde nyde en liden

sømmelig, og med sin Stand overeenskommende Fornøielse)

gives hermed tilkjende,

At Kongen fremdeles vel ingenlunde vil tillade, at
forberørte Sommer-Ibye=Riden paa nogen Søn- el¬
ler Helligdag maae foretages: men at det derimod maae

være Bondestanden, hvor det maatte forlanges, paa en

af de Søgnedage i Ugen, og pag den forhen dertil brugte

Tid af Aaret, naar det nødvendige Bonde=Arbeide ikke
forsømmes, bevilget og tilladt, til en liden Opmuntring
sig med forskrevne Sommer=Ibye=Riden at forlyste;

dog vil Kongen derhos, at baade Øvrigheden og Hos¬
bonden skal have nøie Tilsyn, at ingen Uorden, Mis¬

brug, Drukkenskab, eller anden Uskikkelighed, ved

saadanne Samlinger gaaer i Svang, eller bliver foreta¬
gen, men at det forholdes dermed som med andre Gil¬
der, efter Rescr. af 4 Decbr. 1739.

Krigscanc. Skriv. (til Regimenterne), ang. at 23Julii.

Kongen vil have de imod voldsomme Hvervinger
de Kongelige Lande og i Altona udgangne Anordnin¬

zer, og in Specie. Forbudet af 6 Jan. 1734, fornyede;
ned det Tillæg, at de, som herefter fra de Kongelige
Troupper til Altona paa Hverving sendes, sig ved deres

Unkomst i denne Stad hos Overpræsidenten have at mel¬

se, og at Regimenterne naar nogen Denunciation
wver de af den Hvervende der begangne Excesser indkommer

amt beviisliggjøres, da skal lade de Skyldige, til exem¬

llarisk Bestraffelse efter bemeldte Patent af 1734, tiltale.
Saasom der, uagtet benævnte Anordninger, i afvigte Vin¬

er er af Hververne fra de Kongel. Troupper i Altona forøvet
aadanne Uordener og Excesser, som let kunde have geraadet

5taden til største Skade) (v).

I 4
(V) See Skriv. 3 Decbr. 1754.
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26 Julii,

Rescr. (til Ambassadeuren ved det Storbrittan¬
niske Hof, samt Notits til Stiftbefalingsm. og Bi¬

skopen over Sjellands=Stift), ang det aarlige Con¬

tingent af Kirkerne til den Danske Evangeli¬
ske Kirke i London, og at over dens Indtægt og Ud¬
givt aarlig skal indsendes Optegnelse.
Gr. Gesandten har indsendt en Memorial fra Forstanderne
og Lommerne ved benævnte Kirke i London, hvori de berette,
at de have udvalgt og kaldet A. Michelsen til at være herefter

Sognepræst ved samme Kirke, med Begjering om Confirma¬
tion derpaa, og at det sædvanlige aarlige Tillæg af Kirkerne
i Danmark og Norge herefter maae continnere. Under den¬

ne Dags Dato er A. Wichelsen eonfirmeret til at være Sog¬

nepræst for bemeldte Kickes Meninhed. Men da af Erklæving
fra Stiftbefalingsmanden og Biskopen er fornummen, at det

ved Rescr. af 6 Junii 1740 iblandt andet er bleven fastfat, at

Contingentet af Kirkerne maatte continuere, under Kongens i
London værende Ministers Tilsyn, at noget af Gjelden blev
aarligen afdraget, og at det skulde være Stiftbefal. og Biskopen

i Sjelland nok, til deres Præcaution, naar de ikkün fik samt¬

lige Consistorjalium egenhændig Optegnelse paa Indtægt og Ud¬
givt, den de extractviis havde at forfatte, og saaledes indret¬
te, at aarligen afdrages Noget til Kirkens forrige Gjelds Af¬

betaling, hvilken Optegnelse de siden den Tid, nu i 8 Aar,
ei skal have bekommet: saa tilkjendegives,

At Kongen vel har bevilget, at ovenbemeldte Contin¬

gent af Kirkerne i Danmark og Norge fremdeles maae

continuere, og af Biskopen over Sjellands=Stift remit¬
teres, ligesom det af Stifterne indkommer, og at han,
imod Forstandernes eller deres Fuldmægtigs Qvittering,
maae holdes angerløs; men derhos vil Kongen, at Mi¬

nistren foranstalter, at den i Rescr. af 6 Junii 1740 an¬

befalede Opteguelse til Stiftbefalingsmanden og Bi¬
skopen i Sjellands=Stift vorder indsendt.
2 Aug.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬
Stift), ang. at det ved Rescr. af 19 Aug. 1746 lag¬

de Forbud paa fremmed Høes Indførsel i Stiftet
skal være ophævet; og at det derimod maae være tilladt

fra Holland samt Ost= og Vest=Friesland 5de at indføre.
(Paa Stiftbefalingsmandens Forestilling, saasom der formedelst
Mis¬
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Misvext befrygtes Mangel paa Høe og Foer i forestaaende Vin= 2 Aug.
ter, og da Qvægsygen paa foreskrevne Steder har ophørt) (x).

Reglement (og Notits til Biskopen over Sjel¬ 9 Aug.
lands=Stift), hvorledes imellem Sognepræsten
til Korsøer= og Taarnbye=Menighedog den Re¬
siderende Capellan sammesteds, saavel med Embedets

Forretninger som Kaldets Indkomster, skal forholdes.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬9 Aug.

Stift), ang. at tilholde Sognefogderne i Otten¬
se= og Rugaards=Amter, hos Bønderne af alle bebyg¬

gede Gaarde og Steder at inddrive Skarpretter I. C.

Møllers Mestermandspenge, og samme paa Anfor¬
dring ham i en samlet Summa at tilstille (V).

Rescr. (til Khavns Magistrat), ang. at Kon¬ 12 Aug.
geligeBetjente og Rangspersoner i Kjøbenhavn,
som ere i Laugene, eller drive Handel en detail, skulle

aflægge Borger=Eed, samt holde sig Anordningerne ef¬
terretlige (7).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg;23 Aug.
og Notits til Khavns Universitet), ang. at Tisted¬
Marked aarlig maae holdes paa Tirsdagen eller
Onsdagen efter Michaelis.

Rescr. (til Amtmanden over Lundenes= og Bøv¬ 30 Aug.
ling=Amter, og Notits til Generalkirke-Inspectio¬

nen samt Biskopen i Ribe), ang. ved Tingene at

lade bekjendtgjøre, at den Catechismi-Forkla¬
ring, kaldet Sandhed til Gudfryghed skal, ligesom

I5

over¬

(7) See Forordn. 28 April 1779 og Plac. 21 Octobr. 1785.
(y) See Rescr. 25 April 1749.

(2) I Forordn. for 1748; efr. Rescr. 27 Decbr. 1748, 6.
3. I.
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30 Aug. overalt i Skolerne og Kirkerne, saa og iligemaade i Fel¬

ding= og Assing=Skoler og Menigheder aleene intro¬
duceres og bruges, og ikke nogen anden (a).

27 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjel¬

lands=Stift), ang. at det skal forblive ved den i

Forordn. af 29 April 1684 (b) fastsatte Taxt for
Transporten imellem Kallundborg og Aarhuus,
hvad enten Meget eller Lidet i en Smakke indlades.
(I Anledning af Ansøgning fra Interessenterne i Kallundborg
om Tilladelse, herefter at tage Fragten stykk viis efter Taxten,
S
naar det overgaaer den ansatte Taxt for en Smarre,
og een

Person den alene maatte forlange).

27 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen over
Viborg=Stift), ang. at de maae paa suffisant Pant i

Provincerne udsætte publigve Penge til 4 pro Cento,
i Fald 5 ei kan naaes (c).

27 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Ber¬

gen), ang. at det maae overlades til de Tydske Contoir¬
skes egen Gavmildhed, hvad de aarlig til Tugthusets

Vedligeholdelse i Bergen ville erlægge (d).

4 Oé.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),
ang. at Sognepræsterne i Kjøbenhavn maae an¬
tage fattige og gemene Folk som ikke af Foragt, Ryg¬

gesløshed, Liderlighed og forargeligt Levnet, eller af grov
Skjødesleshed men af Uforsigtighed, Forglemmelse,

Skudsmaalets Forkommelse, og andre deslige undskylde¬

lige Aarsager kan have holdet sig fra Sakramentet
til privat Absolution, naar de derom først med Bi¬

skopen

(a) See Rescr. 22 Aug. 1738 og Skriv. 12 Novb. 1768.
(b) See og Priv. 1 Maii 1697 og Rescr. 14 April 1747.

(c) See Forordn. 17 Marti 1751 og 13 Febr. 1767.

(d) Formodentlig bortfaldet ved Anordn. (Rescr.) 29 Aug.
1755, see i sær Cap. 3, §. 1.
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skopen have confereret, og han nøie har examineret Sa¬ 4 Oé.

gen, samt at han skjønner, om deres Forseelse er at und¬

skylde, eller om de have fortjent og med Rette burde ud¬

staae Kirkens Disciplin, eller i dens Sted hjemvises til
at ansøge Kongelig Dispensation; dog at det først til
det Danske Cancellie indberettes, førend Vedkommende
antages (e).

Admiralitets= og Generalcommissariats=Colle¬ 5 Oét.

gii Skriv. (til alle Enrolleringscheferne), ang. at

Søe=Enrollerede fritages fra aabenbare Skrif¬
testaaelse (t) for første Leiermaal. (I Anledning af
en Kongel. Resolution af 10 Septbr. 1748, communiceret fra
Rentekammeret d. 28 Ejusd.),

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬11

Stift), ang. hvad Færgelauget i Helsingøer bør
uyde, for at føre Viin eller Brændeviin i Land
fra de i Sundet liggende Skibe.
Gr. Stiftbefal. har forestillet, at der imellem Færgelauget

og Kjøbmændene i Helsingøer skal have reist sig en Dispute om
saadan Betaling, saasom Færgemanden derfor skal have for¬

langet for et Oxhoved Viin eller Brændeviin 8ß, for et Styk¬
fad Brændeviin 1 Mk., og for en Pibe Brændeviin 1 Mk. 8
ß; hvorimod Kjøbmændene ikke skal have vildet betale meere

end fra Paaske til Mikkelsdag for et Oxhoved Viin 6 ß, og
Brændevuiinsstykke 12 ß, men for Resten og paa anden Tid af
Aaret skal de have vildet betale ligesom Færgemændene skal

have forlanget: og som de derfore paa begge Sider skal have

forlanget en Taxt ordineret, saa har Stiftbefal. indstilt, at,
siden fra Mikkelsdag til Paaske snart Intet skal forefalde at

føre i Land, og han formener, at det, Færgemændene i saa

Maade prætenderer, er billigt, om ikke Færgemændene da
maatte for den tilkommende Tid nyde, for at føre i Land fra

et eller andet i Sundet liggende Skib, af et Oxhoved Diin

8ß, af et Stykfad Brændeviin 146, og af en Pibe
Brændeviin paa 3 Oxhoveder 1 Mk. 8 ß.

Saadan foreslagne Taxt approberes.

Rescr.
(e) See nøie hertil Rescr. af 17 Decbr. 1756.
(1) See Resol. 26 Octobr. og R. 15 Novbr. 1748 med der
Paaberaabte.
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Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over

Fyens=Stift), Adskilligt om det publigve Væ¬
sen i Faaborg.
11 Oé.

Rescr. (til Chefs for Cavallerie=Regimenterne),
ang. Stigremløben gjennem 100 Mend, naar et
Regiment ikke uden store Omstændigheder kan bringe 200
tilsammen.
Gr. Da Kongen er foredraget, at det ved adskillige Caval¬

lerie=Regimenter, i sær naar de paa forskjellige fra hinanden

liggende Steder ere indqvarterede ikke uden mærkelig Besvæ¬
ring skal være gjørligt at tilveiebringe det til forekommende
Executioner med Stigremløben fornødne Mandskab, som i Kon¬

gelige Resolutioner paa Regimentets Krigsretsdomme, saavel¬
som i disse Domme selv, paa 200 Mand pleier at determine¬
res; men Kongen ikke finder for godt, at desaarsag viges fra

den hidtil brugte Methode, at indrette benævnte Resolutioner
og Domme paa Tallet af 200 Mand: saa vorder derimod her¬
ved anordnet og fastsat,

At i forberørte Tilfælde, naar et Regiment ligger for¬
deelt paa fleere fra hinanden liggende Steder, eller det
fulde Antal af de til saadan Execution udfordrende 200

Mand ikke uden store Omstændigheder ere at bringe til¬
sammen da, i Steden for Antallet af 200 Mand, det

Halve, nemlig 100 Mand, til Executionens Fuldbyr¬

delse skal tages, og Delinqventen i sidste Tilfælde, for
at beholde en Lighed i Straffen selv, ikkun løbe Stig¬
remmen ; Gang oftere end han efter Dommen skulde

have gjort gjennem 200 Mand, og saaledes de, som ex.

gr. ere dømte at løbe 6 Gange gjennem 200, at løbe 9
Gange gjennem 100 Mand.

18 Oct.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat, og til Directeu¬
rerne for det Fattiges=Væsen), at de Committerede ved

Conventhuset udnævner, og Magistraten constituerer
Forstandere ved det Fattiges=Væsen (E).

Rescr.
(9) See Rescr. 17 Martii 1784, 6. 3.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands= 25 Os.

Stift), ang. at ved forefaldende Executioner paa
Amager skal Indbyggerne selv, tilskyde hvad Skarpret¬

teren over Reglementet til sig og sine Folk samt behøven¬
de Reqvisita med Billighed prætenderer; saa og betale

de af ham for seneste Execution, da 2 Tyve bleve
hængte, over Reglementet fordrende 15 Rigsdaler.
(Saasom Skarpretteren i Khavn og paa Khavns Amt androg¬
at han efter Bestalling af 9 Febr. 1732 6ög Rescr. af 8 Jan.

1734 har nydt af Staden og Landet 4ß af en Gaard og 2 6
af et Huus i Mestermandspenge aarlig til hans og sines Un¬
derholdning til de ved forrettende Executioner behøvende Ma¬
terialiers Anskaffelse og Vedligeholdelse, men af Amager=Land

har han intet nydt, hvorfor han i Regning paa en for nogen
Tid siden forrettede Execution har anført Materialiers Anskaf¬
selse og Frembringelse, da de negtede at betale ham videre end
efter det anordnede Reglements Taxt; og ansøgte at nyde aar¬
lig ligeledes Mestermandspenge af Amager: men Indvaanerne
erklærede, hellere selv ved forefäldende Executioner selv at til¬

skyde hvad Skarpretteren over Reglementet til sig og sine Folk
prætenderer, og ikke paa de øvrige Amtets Indbyggere, som

betale Mestermandspenge, kunne reparteres, end at svare aar¬
lig Mestermandspenge).

Rescr. (til Biskopen i Aalborg), ang. at den 25 OR.

for Kliim-, Vuust= og Thorup-Sogne beskik¬
kende Residerende Capellan, i Steden for 150 Rdlr.,
ikkun skal nyde af Sognepræsten aarlig 100 Rdlr.

Kongelig Resolution til det combinerede Admi¬ 26 OR.

ralitets= og Generalcommissariats-Collegium (com¬
municeret den combinerede Ret), hvorved bevilges,
at de virkelige Enrollerede mäae være fri for at staae
Skrifte, den første Gang de begaae Leiermaal; og ap¬
proberes den efter Søe=Etatens Skik foreslagne Straf

imod dem, som falskelig udgive sig for Barnefader (R).

Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Nor¬ 8 Novb.

ge (i) samt Notits til Generalkirke=Inspections¬
Colle¬
(h) See Rescr. 15 Novbr. 1748 med der Paaberaabte.

(1) See og Rescr. 25 Julii 1755.
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8 Novb.Collegium),

ang. at Rangspersoners Fruer

maae være fri for at lade sig efter deres Barsel i Kir¬
ken introducere.

Gr. Generalkirke=Inspectionen har forestillet, at, endskjønt
det i Lovens 2— 8—9 i Almindelighed er befalet og fastsat,

at, naar Ægte=Qvinder, efter deres Børnefødsel, holde de¬
res Kirkegang, skal de ledes i Kirken af Præsten paa de Ste¬

der, hvor det til Lovens Publication har været brugeliat; det

og ved Kirke=Ritualet er igjentaget, og at Præsterne for saa¬

dan Indledelse skal nyde deres Offer, i Følge Lovens 2—12

5

—

(N. 7); besindes det dog, Præsterne derover ofte at have kla¬
get, at endcel Barselkoner, paa de Steder, hvor slig Intro¬
duction stedse har været i Brug, alligevel vegrer sig for at lade

sig lede i Kirken af Prrsten, helst de, hvis Mænd ere i Rangen,
tagende Exempel af Officerernes Fruer, hvilke uden Forskjel,

og hvad enten Introduction paa det Sted, de opholde sig, er

brugelig eller ikke, af vedtagne Skik holde sig saa aldeles be¬
friede derfor, at de ikke engang ville give Præsten en liden

Kjendelse i Steden for Offer, han efter Loven burde nyde,

hvorudi endogsaa Rytter= og Dragon=Konerne paa adskillige
Steder i Landet skal efterfølge deres Officerers Fruer, og lige¬

saalidet som de ville lade sig indlede af Præsten, endskjønt det
dog ogsaa skeer paa nogle Steder uden nogen Imodsigelse.

Paa det herudi kan overalt være en vis og uniform Skik og
Orden, og derhos forekommes al Uenighed og Dispute, som
heraf kunde reise sig, imellem Lærere og Tilhørere, anordnes
og fastsæættes,

Alle de Fruer, hvis Mænd have nogen Caracteer,

som i Rangforordningen nævnes, maae være aldeles befrie¬
de for at lade sig ved deres holdende Kirkegang intro¬

ducere af Præsten dog at de desuagtet, baade Office¬
rers og andre Rangspersoners Fruer, Ingen undta¬

gen, skal paa de Steder hvor Introduction har været
brugelig, give Præsten en Slags Donceur i Steden

for Oxfer efter deres Evne og gode Villie; men med alle
øvrige Barselkoner hvis Mænd ere uden for Ran¬

gen skal det have sit Forblivende ved Lovens og Ritua¬

lets Bydende, nemlig at alle Andre, paa de Steder hvor
Introduction har været Brug, skylle lade sig indlede af

Præsten ved deres Kirkegang efter deres Barselseng, og

at Præsten derfor nyder sit Offer som sædvanligt (E).
Rescr.

(k) Limiteret ved Rescr. 22 Novbr. 1754.

Resolutioner og Collegialbreve. 143 1748.
*

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aarhuus), ang. at 8 Novb.

saa mange af Støvringgaards=Klosters Penge, som

ikke kan vorde udsatte med Sikkerhed a 5 pro Cento, maae
udsættes for 4 pro C. (D).

Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Norge),15 Novb.

ang. Søe-Enrolleredes Frihed fra Straf for
første Leiermaal; og Straf for dem som falskelig
paatage sig at være Barnefader (m).
Gr. Saasom Kongen, paa det der kan være en Lighed imel¬
lem begge Krigs-Etater, har bevilget, at de virkelig Enrol¬

lerede i Danmark og Norge maae, ligesom Landsoldaterne,

være fri for aabenbare Skriftemaal, den første Gang de begaae
Lciermaal; og derfor har funden for godt at igjentage for
de ved Søe-Etaten staaende militaire Personer alt det,
som ved de Forordn. af 29 Decbr. 1696 og 23 Decbr. 1735,
ang. de Leiermaale, som af Militaire begaaes, er bevilget og

forundt: saa gives hermed tilkjende, at Kongen ydermere har
bevilget,

At de i Kongelig Søe=Tjeneste virkelig enrolle¬
rede Matroser maae, saalænge de udi Søe-Enrollerin¬

gens Hovedrolle ere bestaaende, og saavel Stedets

Præst (n) som vedkommende Regnskabsbetjente derom
med behørig Attest fra Enrollerings-Chefen ere for¬

vissede, nyde i begangne Leiermaale samme Frihed,

som Landsoldaterne ved Forordn. af 9 Decbr. 1735 (0)
er bevilget (P); men derimod vil Kongen, at Enhver

som sig falskeligen maatte paatage at være Barne¬

fader, skal, om han er Gemeen, arbeide i næste Fæst¬
ning

(1) See Forordn. 17 Martii 1751 og 13 Febr. 1767.
(m) See Skriv. 5 og Resol. 26 Octobr. 1748; i visse Maa¬
der forandret ved nedenmeldte Anordninger.

(n) See Forordn. 8 Junii 1767 og Skriv. 29 Octobr. 1768.
(0) Nu Rescr. 21 Sept. 1774.
(D) See 2 Forordn. af 1 Febr. 1770, §. 10 og Prom.
29 Decbr. 1781, cfr. Søe=Art. 1756, §. §. 632,
633.
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15 Novb. ning (9) i Skubkarren 3 Maaneder, og, saafremt han

er Under=Officeer skal han straffes til Pælen 8 Da¬
ge efter hinanden, og miste et Qvartals Gage til Qvæst¬

huset (1).

15 Novh.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjel¬
lands=Stift), ang. at tilkjendegive samtlige ved¬

kommende Betjente paa Bornholm, at lige saavel
der fra Landet som fra andre Steder i Stiftet til ham

skal indsendes Efterretning, hvorledes med de Skibe, som

strande under og ved Landet, deres Stranding og

Bjergning tilaaaer (S). (Saasom Stiftbefal. i sin Er¬
klæring over en Ansøgning fra=== Blach m. fl. om Commis¬
sarier, til at paakjende deres Prætensioner for den med Skip¬

per Riises Skib ved Bornholm strandede Ladning samt hvad
deraf dep nderer og Vedkommende formenes derved ulov¬

lig at have begaaet, m. v. har meldet: at om dette Skibs
Stranding ikke, efter Strandforordn. §. 5, er til Stiftbe¬
fal bleven indsendt den anbefalede Efterretning: at der fra

Landet fremføres den Undskyldning, at Ingen der paa Lan¬

det skal have andet Beareb om Strandforordningens 5te Art.,

end ät der tales om Skibe, som findes forulykkede, og hvor¬

ved ingen levende Mennesker ere eller befindes: men at de frem¬
mede Nationer og deres Consuls saavelsom Andre i fornødne

Tilfælde adressere sig til ham, saavidt de ham anbetroede For¬
strinde angaaer, da samtlige Betjente i Stiftet, naar slig
Ulykke passerer; saadän Efterretning til ham indsender).

15 Novb.

Rescr. (til Biskopen i Bergen), ang. Embedets
Forretninger og Indkomsternes Deling imellem
Sognepræsten og de 2 Residerende Capellaner ved

Tyekirken i Bergen.

29 Novb.

Rescr. (til Justitsraaderne Hjelmstjerne og
Klevenfeldt samt Cancellieraad Scharffenberg,

og til Archinarius i det Kongelige Geheime=Ar¬

chiv),
(0) See Forordn. 29 Junii og 7 Sept. 1764 samt Rescr. 3
Martii 1774.

(1) See fornævnte §. 632, cfr. Fdn. 8. Junii 1767.

(5) See Rescr. 27 Maij 1785, 5. 3.
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chib), ang. hvorledes Documenterne i dette Archiv 29 Novb.
herefter skulle rangere.
Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. 29 Novb.

Skomagersvendenes Søn= og Hellig=Dags¬
maaltid hos Mesterne, Flittighed i Arbeide, Tidepen¬
ge og Oldgeseller (t).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Aar: 29 Novb.
huus), ang. at Stiftets publigve Penge maae udlaa¬

nes for 4 pro Cento, naar de ei høiere med Sikkerhed
lunne udsættes (U).

Rescr. (til Amtmanden over Vardøehuus=Amt), 30 Novb.
ang. saavel et falsk Rygte om Fjeldene i Finmar¬
Len, som at de uden Pas sammesteds Omløbende skal

inholdes (V).
Gr. Amtmanden melder, at være ved sin Ankomst til Vad¬

søe i Ostfindmarken d. 50 Aug. berettet, hvorledes 2 Dage
forhen havde sig der opholdt 2 Svenske, hvilke med 2 Heste,
in Under-Officeer og 3 Söldater havde været adskillige Ste¬
der, og allesteds observeret og antegnet Polihøide, samt erkyn¬

siget sig om alle Finmarkens Omstændigheder, og udstrøet, at
Sverrig skulde tilhøre alle Fjelde de paaboende Lapper, men

Norges Rige aleene have Ret til Fjordbreddene, Fjordene, Ha¬
det og Øerne for Landet, der alt saameget suarere har gjort
Impression hos Finmarkens eenfoldige Almue, som det stem¬
mer overeens med det af Qvænerne udbragte Spargement:
derforuden at bemeldte 2 Personer skulde have udladt sig med,

at de havde Lyst at besee den ganske Finmark, endog ved Hav¬
siden, men frygtede, det i Aar, formedelst det haarde og uroe¬
sige Veir, samt begyndende Vinter, vilde blive forseent og far¬

ligt. Ligeledes er Kongen foredraget, at de Svenske Grendse¬

Maalere 1747, da de vare nedkomne til Altens øverste Skov¬
bredde,

(t) Findes i Plac. 9 Decbr. 1748: i Hens. til Tidepenge
og Oldgesellerne forandret ved Rescr. 6 Aug 1751, 13

Maii 1775, 4 Jan. 1776, 3 Febr. 1779 og 11 Novbr.
1785 samt Prom. 12 Novbr. 1785.

cn) See Forordn. 17 Marti 1751 og 13 Febr. 1767.

(y) See Rescr. 6 Martii 1750.
V. Deel. 1 Bind.

K
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30 Novb. bredde, og der ladet sig med Baad sætte over Elvene, skal
have ladet kalde til sig en af de i Alten boende Qvæner,

ham vel tracteret, og derefter nøie udspurgt alle ham om

Landet bekjendte Omstændigheder, samt ladet ham for sig op¬

regne alle i Alten sig opholdende Qvæne=Familier, og hvor
mandskærke de vare, som de alt skal have optegnet, og bemeld¬
te Qvæn, uagtet hans til Kongen aflagde Troeskabs-Eed, ik¬

ke forsømt, at udsprede paa Stedet, Sverrigs formeente Ret
til alle Fjeldene. — Som Kongen ugjerne har fornummet saa¬

dan de ommeldte Folkes (som troes at være Løsgængere og Land¬

strygere, der ingen lovlig Ærinde have, siden de, uden Pas
og Skudsmaal at forevise, løbe omkring i Landet) deres dri¬
stige Foretagende i Amtet Finmarken, men i sær det ved dem

selv saavelsom ved endeel Kongens egne Undersaatter af
Qvænerne udspredte Rygte og formastelige Foregivende, at

alle Fjelde og paaboende Lapper i bemeldte Amt skulde tilhøre
Sverrig, men Kongen aleene at have Ret til Fjordbreddene,

Fjordene, Derne for Landet og Havet; hvilken Omgang og

udspred falsk Rygte kan ei andet end give Anledning til adskil¬
lige Betænkninger: saa befales,

At Amtmanden, saasnart denne Ordre ham er tilhæn¬
dekommen, ei aleene selv ved al forefaldende Leilighed
men i sær paa alle Tingsteder, og der hvor Almuen meest
og oftest pleier at samles, lader bekjendtgjøre, at alt hvis

de omstrippende bemeldte Folk om den Svenske Krones

Ret til Kongens Fjelde og dets Beboere have foregivet
og blandt Almuen søgt at udsprede, er aldeles falsk og

ugrundet, og at slige urigtige og af ildesindede Folk op¬

digtede Insinuationer sigte mueligen ikkun til at forvilde
de Kongelige Undersaatter, og gjøre dem tvivlraadige om

Kongens ældgamle Ret og Høihed over bemeldte Fjel¬
de (X): og haver han tillige at forsikre alle Undersaatter¬

ne om, at Kongen, som tilforn, saa og fremdeles,
vil tage dem samtlige i Protection og Beskyttelse, saa og

haandhæve dem imod Enhver som i mindste Maader,
skulde ville søge at forurolige dem. Hernæst haver han

ogsaa at tilholde Almuen, at, naar i Fremtiden deslige

Emissarier og uden Pas omløbende JFolk kommer til
dem, de da uden Ophold skal anmelde det for nærmeste
af

(*) See Tractaten 2 Octobr. (21 Sept.) 1751 i Forordn.
1752, Art. 1.
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af Kongen beskikkede Øvrighed, som skal lade samme 30 Novb.
arrestere og bringe til Fæstningen Vardøehuus, og derpaa
skal melde det til Amtmanden, og han for Kongen,
da de i saa Maade arresterede der forblive i nøie Forva¬

ring til Kongelig Resolutions Erholdelse; men, skulde
saadanne Folk være forsynede med gode Passer, saa
maae de vel for saavidt passere fri, men Amtmanden

haver dog saaledes at foranstalte det, at der alletider gi¬

ves meget nøie Agt paa deres Foretagende, og hvem de
omgaaes med; hvilket Alt han omstændeligen haver at

indberette, samt og ellers Tid efter anden at referere hvis

ham om slige Ting nærmere vorder bekjendt. m. v.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Christjan¬

6 Dec.

sand=Stift), ang. at Forbudet i Rescr. af 30 Sept.
1746 om fremmed Høes Indførsel i dette Stift
skal være ophævet, og at det derimod maae være tilladt,

Høe fra fremmede Steder at indføre.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. 13 Dec.
fremmede Jøder, som intet Leidebrev, og Andre,
som intet Pas have, m. v. om samme Nation og deres

Tjenestefolk (V).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark, 13 Dee.
og Amtmændene Gjenpart at meddele), det sam¬
me (D).
Gr. Det er fornummet, at, endskjønt ved Forordn. af 10

Decbr. 1745 er forbuden fremmede Jøder, som løbe Landet
omkring for at skakre og betle, at indkomme i Landet, skal

der dog i afvigte Sommer have indfundet sig en stor Mæng¬
K 2

de

(7) I Placaten af 16 Decbr. 1748. See næstfølg. Rescr.,
Plac. 23 Jan. og 7 Octobr. 1750 samt 18 Novbr. 1771.

9. 4, Rescr. 24 Martii 1774, Prom. 9 Aug. og Plae.
26 Novbr. 1782.

(2) See Plac. 23 Jan. 1750, Rescr. 2 Octobr. e. 2. og 8

Novbr. 1754, Skriv. 3 Junii 1769 og 9 Aug. 1783.
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2

13 Dec.

de af slige Joder, som formenes at have Tilhold hos de Jøder,
der have Tilladelse at bve i en eller anden Kjøbstæd i de Kon¬

gel. Provincer, hvilket er stridende saavel imod Loven Pag. 563,

Art. 1 som imod ovenmeldte Forordning. Paa det den Limi¬
tation, som berørte Forordn. gjor, i det den taler om de Jø¬

ders Indførsel, som have lovlig Ærinde, ikke skulde sætte No¬
gen i Tvivl= om hvad Slags Jøder i Landet maae indkomme,
og til slige Inconveniencier herefter at forekomme er funden
for godt, samme Forordn. hermed saaledes at forklare, og der¬
om ydermere følgende Anordning at gjøre:
5. 1.

Ei nogen fremmed Jøde, som intet Kongeligt Lei¬
debrev med sig haver, maae sættes i Land i nogen af

H. 2, 3.
5. 4.

de Kongelige Provincer udi Danmark &amp;c. (a). Skulde

Nogen med Kongelig Tilladelse i en af de andre Kjøbstæ¬
§. 5.
§. 6.

der boesiddende Iøde, antage &amp;c. (b). Dersom nogen

Jøde uden saadant Reisepas skulde blive attraperet paa
Landet, da skal han ansees &amp;c. * * (O) Fæstninger.

13 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trondhjem), ang.

at Magistraten i Trondhjem maae selv justere deres

Miaal og vegt (0). (Saasom Byen med Magistrat er for¬
synet, og der sjælden imellem Trondhjem og Bergen, som lig¬

ger 60 Mile derfra, skal falde Leilighed, hvorved de behø¬
vende justerede Maaletønder kunde fremsendes).

14 Dec.

Rescr. (til Commandanterne i Kjøbenhavn og
Christjanshavn, Oberstlieutenanten ved Livgarden

til Hest, og Chefen for Artillerie-Etaten), indeh.
adskillige Poster, til at forebygge Militaires Børn
af blandede Ægteskabe, deres og de Evangeliske
Ægte¬
(2) Det Øvrige er som §. 1 i Plac: 16 Decbr. 1748, und¬

tagen at her, i Steden for komme til Sjelland, uden,
staaer: komme enten til Sjelland eller andre Steder,
uden ip. §. §. 2 og 3 ere ligelydende med §. §. 3 og
4 i Placaten.

(b) Det Øvrige som Slutn. af Placatens 5te 9. Med sam¬

mes 6te 9. er §. 5 i Resceriptet ligelydende. Begge disse
§§. ere udvidede ved Rescr. 21 Febr. 1749.

(c) Det Øvrige af 6te §. er som §. 7 i Placaten.

(0) See Rescr. 11 Septbr. 1750 og 3 Octobr. 1760.
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Ægtefællers Forførelse til den Catholske Religi¬
14 Dec.
on (e).
Gr. Da det synes, at de i Khavn med Kongens, endskjønt

tildeels indskrænkede, Tilladelse sig opholdende Romerskeathol¬

ske Geistlige, blandt andre paa deres Læres Udbredelse sigtende
Bestræbelser, ogsaa ved de under Garnisonen i Kyavn og Ca¬

stellet (Garden, Artilleriet) værende adskillige conjugiis min¬
tis, hvor ikkun den ene Ægtefælle er af den Romerskeatholske,

men den anden af den Evangeliske Religion, og de af deslige
Ægteskabe avlende Børn have ladet sig være vigtig at naae

saadan deres Hensigt: saa, til saadan Misbrugs Alskaffelse,
er, i Henseende til benævnte Slags Ægteskabe, og de Børn,
som deraf jødes, funden fornøden at gjøre følgende nærmere
Anordniug.

Den Indbildning, hvori de fleste synes at staae, at

S. 1.

det i deslige Tilfælde skulde være tilladt at oydrage Søn¬
nerne i Faderens og Døttrene i Moderens Religion,

skal dem ganske betages og alvorlig paa nye betydes at

alle af saadanne Ægteskabe hvor den ene Part er
Evangelisk, fødte Børn skulle høre til vores Kirke,
og det som hidtil derimod er skeet, eller herefter maat¬

te skee, som en strafbar Overtrædelse af de derom forlængst

gjorte Foranstaltninger ansees; desaarsag alle deslige
Børn, som ikke endnu have tilbagelagt deres 15de Aar,
skal holdes til vore Skoler, m. v. — I den skrivtlige

5. 2.

Tilladelse, eller saa kaldede Friseddel, som til saadanne

Ægteskabes Fuldbyrdelse meddeles, skal herester udtryk¬
kelig anføres, at de Børn, som af samme fødes, skul¬

le samtlig opdrages i den Evangeliske Lære, paa det
at en nyehverved Soldat ikke skal kunne undskylde sig
med Uvidenhed, og Præsten kan ved saadanne Ægteska¬

be have besynderlig Opmærksomhed samt ved alle Leilig¬

heder undervise den Evangeliske Ægtefælle i sin Pligt.
Den Romerskeatholske Ægtefælle skal i deslige Tilfælde
alvorlig og ved vilkaarlig Straf forbydes, nogensinde at

bringe sine Børn til den catholske Gudstjeneste, eller til
K 3

de

(e) Sec Rescr. 9 Maii 1749 og Forordn. 19 Sept. 1766.

5. 3.
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(—

14 Dec. de catholske Patribus; men han skal lade sig nøie med,

at ham for sin Person til Religions=Øvelse meddeles
5. 4.

den i Loven ei engang tilstandne Tilladelse. Ligesom

Compagnie-Cheferne paa nye bør erinbres nøie der¬

paa at have Agt, at deres underhavende Soldaters Børn
alle i Tide skal holdes til vore Skoler: saa skal samme

have et endnu nøiere Indseende dermed at Børnene af

deslige conjugiis mixtis uden Undtagelse, og tidligere
end Andre, nemlig allerede fra deres 5te eller høist 6te
Aar af (som den Tid de allerede skal være underkastet For¬

førelse), vorde satte i de anordnede Skoler til Under¬
6. 8.

vijsning. Garnisonspræsterne skal aarlig 2 Gange
efter Nyeaar og Johannis, eller og ved Paaske og Mi¬

chaelis vorde tilstillet en fuldstændig Liste over alle

umyndige Soldaterbørn, og deri besynderlig Børnene

af saadanne conjugiis mixtis navngivne (t), paa det at
Præsterne kunne opfylde deres Embedspligt, ved at ind¬

hente Underretning, om Saadanne vorde holdte til Sko¬
le, ved at melde Officererne dem som ikke komme til

Skole, og ved at instruere Skoleholderne, paa saadan¬
5. 6.

ne Børn at anvende besynderlig Flid. Saa skal ogsaa
Garnisonspræsterne nu strax, og naar under de Nye¬
hvervøde maatte befindes nogen, som var i denne Cas,
iligemaade saa ofte et Regiment eller Bataillon drager i

Garvisonen, gives en Liste over deslige Conjugia mixta,
som de selv ved forekommende Copulationer kunne com¬
plettere paa det de kunne drage besynderlig Omsorg,

baade i Skriftestolen og ellers privatim at advare de Evan¬

geliske Ægtefæller for alle Forførelser saa og at formane

dem til deres Religions desto flittigere Privat=Øvelse, samt
til det dem i deres Samvittighed for deres Børn paalig¬
gende Ansvar.
Rescr.

(*) See Forordu. 19 Sept. 1766, 5. 9.
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Rescript, ang. Jurisdictionen i Søe=Etaten (E). 19 Dec.

Confirmation (og Notits til Biskopen over Fyens 20 Dec.

Stift), paa et imellem Sognepræsten og Capel¬
lanen i Kjerteminde oprettet Reglement, ang. saavel

Forretning i Kjerteminde og Drigstrup=Anner som Ind¬
Fomsternes Deling.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Aggershuus=,27 Dec.

Christjansands= og Trondhjems=Stifter), ang. 39 Bor¬
geres Antagelse som Provisores ved Artillerie=Com¬

pagnierne i disse 3 Stifter, samt deres Frihed for bor¬

gerlig Tynge (h).

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. 1) 27 Dec.

Sukker-Raffinaderiet, 2) Assistentshuset, 3)
Caracteriserede samt civile og militaire Betjente som

bruge Bryggegaarde eller borgerlig Næring, om bor¬
gerlig Bestillinger og Groshandlerne; 4) Reforme¬

rede 5) Laugene, og 6) de 32 Mænd at antages til
Kaadmænd alt i Kjøbenhavn.
Gr. De 32 Mænd i Khavn ere, i Anledning af Befal. un¬
der 18 Sept. 1747, indkomne til Rentekammeret med Forslag

om adskillige Poster som de have formeent, at tjene til Sta¬

dens Nytte, og i sær Borgerskabets Fremtarv og Velstands

Befordring; og det Danske Cancellie har nu af saadant For¬
slag forestillet følgende Poster med Magistratens Betænknng,

saaledes, som følger: 8de Post, Sukkerraffinaderiet angaa¬
ende: at Sukkerraffinaderiet burde være i Stand til, stedse

og tilstrækkelig at kunne forsyne enhver Kjøber med godt veltør¬

kede Sukkere: at Priserne saaledes maatte indrettes at de

ikke kom dyrere for Kjøberne at staae, end efter Billighed, og

efter den Priis i det mindste, som de sælges for i udenlandske

Steder, hvor de raa Sukkere kjøbes fra anden Haand: at Suk¬
kerne ikke maatte sælges af Raffinaderierne til Kjerlinger og
Omløbere, som sælge pundeviis, til Indpas for Kræmmerne i

deres Næring: at Kræmmerne, som kjøbe i Partier, maatte
K 4

godt¬

(7) I Rothes Rescripter I. 34.; see Søe-Krigsartikulsbrev

29 Julii 1756, §6. 7427780, 298=308, 737, cfr.
Forordn. 15 Junii 1771.

(h) See Rescr. 11 Aug. 1752 og 1 Febr. 1765.
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C

27 Dec. godtgjøres visse Procento: at det maatte være Enhver tilladt,
imod en taalelig Told og Consumtions Erlæggelse at forsyne

sig med de for Staden og Provineerne behovende Sukkere, ind¬

til Raffinaderiets Interessentere kunde give billigere Priser,
end hidtil skect er. Thi gives herpaa tilkjende, at dä det,

hvad sig de 32 Mænds Gravamen i denne Post angaaer,
saaledes forholder sig, som Magistraten melder, nemlig, at

de høie Prifer paa Sukkerne her foraarsages derved, at de raae

Sukkere i Vestindien ere stegne, saa de ikke fra første Häand
kan haves for de Priier nu, som forhen; og Kongen ei bærer

Tvivl om, at Raffinaderiernes Interessentere jo lade sig
være angelegen, naar Priserne engang falde, igjen at nedsæt¬

te Priserne her, saavelsom og at kunne altid være i Stand
til at forsyne enhver med gode Sukkere: ligesom Magistra¬
ten og melder at, hvad Gmlöben angaaer, sligt at være

noksom forbuden, og altid remederes, naar de, som klage sig

derved fornærmede, attraperer Nogen, og det angiver paa be¬
hørige Steder:
8. 1.

§. 2.

Saa vil det efter saadan Beskaffenhed herved have sit
Forblivende. — 9de Post, om Assistentshuset. Assi¬

stentsforvalteren skal i Følge Forordn. af 31 Jan. 1699
udi sine udgivende Qvitteringer altid sætte Renternes

5. 1.

Beløb, &amp;c. (i). — 19de Post, om Bryggere og bor¬

gerlige Betjeninger. Saasom fornemmes, at endeel

caracteriserede Personer, Civile og Militaires Betjente
tilkjøbe sig Bryggergaarde, og bruge derudi Næring,

den de saameget destobedre kan bedrive, som de, frem

for Andre have deres Sold og Gage; de og desuden
unddrage sig for, at bære Byrderne med de Andre, at

desaarsag Bryggerlaugs-Privilegiernes 3die Post af 19

Febr. 1675 (hvorved befales, at de Bryggergaarde, som

ere skal fremdeles herefter forblive Bryggergaarde i

Khavn og Christjanshavn, og Ingen derudi bruge Bryg¬
gernæring, end de, der have aflagt borgerlig Eed, og
vundet Bryggerlauget i bemeldte Khavn) maatte igjenta¬

ges, saa at Ingen, som er, eller vil komme i Brygger¬

lauget, maae tillades den Næring, uden at have aslagt
den borgerlige Eed, at han i alle Tilfælde burde sortere

under Stadens Jurisdiction, i hvad Betjening han el¬
lers

() See Forordn. 29 Junii 1753, 6. 3.
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lers havde, og at han i ingen Tilfælde maatte forskaanes 27 Dec.
for Stadens borgerlige Bestillinger, saasom Overformyn¬
derskab, Kæmnerie, Kirkeværgerskab &amp;c., hvortil saadan¬
ne Mænd kunde eragtes beqvemme: udi hvilken Anled¬
ning Magistraten har erklæret sig derhen, 1) at den paa¬

klagede Forandring, som er skeet i Bryggerlaugs-Artikle¬
ne derved nemlig, at Endeel, enten caracteriserede Per¬
soner eller Kongel. Betjente, ere blevne Bryggere i Lau¬

get, uden at have aflagt borgerlig Eed, har reist sig der¬
af, at saadanne Persøner enten have arvet en Brygger¬

gaard, faaet en Bryggers Enke eller Dotter til ægte,
som, i Henseende til, de til Kongen havde aflagt Troe¬

skabs=Eed for deres Caracteer og Betjening, saa ere de
blevne i Lauget antagne uden Borger-Eeds Aflæggelse,
men dog svaret til Lauget, saavelsom af deres Næring;

2) at ellers saadanne Personer, som eie Bryggergaarde,
og ikke ere Borgere, ligesaa lidet som de civile og mili¬
taire Betjents, der lade sig indskrive som Groshandlere,

og bruge al borgerlig Næring, hver i sit, ligesaafuldt

som en Borger, for saadan deres Brug og Verk dog ik¬
ke pleie anden bovgerlig Rettighed, uden alene at betale,
4,6a 10 Rdlr. i Næringsskat, men forrette aldeles in¬
gen af Stadens vigtige Betjeninger, som paaligger Bor¬

gerskabet at maae forrette, endog med Skaar og Hazard
i deres egen Næring og Velfærd; hvorfore, til saadan

Uleilighed at forekomme, og at de, der tage lige Forde¬

le, kunde og drage lige Onera, Magistraten 3) holder

for, at alle caracteriserede Personer og Kongelige Betjen¬
te, som herefter enten ville handle en Gros, eller eie no¬

gen Bryggergaard og derudi bruge Brygger=Næring
(de, som allerede ere indskrevne, undtagen, med hvilke
det vilde forholdes, som det nu er) skulde, i Steden for.

at forrette de borgerlige Bestillinger, som Borgere maae

betjene, og de, formedelst deres havende Kongelige Be¬
K5

tjenin¬
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I

tjeninger ikke kunde forrette derimod i Proportion af

Betjeningens Vigtighed, erlægge en vis Kjendelse for

hver Slags Forretning, som kunde samles til hver Classe
i sær, og komme dem til gode, der forrette og gjøre de

Tjenester som de Caracteriserede eller Kongel. Betjente
blive fri for; indstillende derfor: 4) om ikke til den En¬

de Rescr. af 4 Octobr. 1728, som befaler, at de, som
med Caracteer ere benaadede og dog bruge borgerlig
Næring, skulle alligevel høre og fortere under Stadens
Jurisdiction, maatte extenderes og forøges derhen, at

der blev regleret og fastsat en vis Priis paa enhver af

Byens Bestillinger nemlig, at der skulde betales, for
at være fri for Rodemester, Tavlemand, samt Ol¬

dermand og Bisidder paa Byetinget (E), 100 Rdlr.;

for at være Fattiges Forstandere (D), 150 Rdlr.; for

at være Oldermand for Rodemesterne, eller Older¬
mand for de Fattiges Forstandere (m) samt Kirke¬

værge 300 Rdlr.; for Stadskæmner og Overformyn¬
der 500 Rdlr.: hvilken Betaling skulde komme dem til¬
gode, som forrette Betjeningen; men, i Fald nogen af

forbemeldte Personer, som ikke vinde Borgerskab, og

ville dog bruge borgerlig Næring, vil paatage sig, sam¬
me at betjene, at det ham da maae tillades, og tillige
at være fri for ommeldte Betaling, hvorved Borgerska¬

bet betages al Fortrydelse, og Leilighed i denne Post at

klage. — Da, som foranførte de 32 Mænds Paastand
i denne Post, og Magistratens Betænkning, indbesatter

disse 4re Punkter: I. om Caracteriserede Personer og

Civile eller Militaire Betjente, som have tilkjøbt sig,

eller kjøbe Bryggergaarde i Khavn, bør unddrage sig
fra, at aflægge Borger=Eed; II. om de ikke i alle Til¬

fælde bør svare og sortere under Byens Jurisdiction, i
hvad

(k) See Forordn. 15 Junii 1771.
(1) (m) See R. 7 Febr. 1749 og 17 Martii 1784, 6. 3.
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hvad Betjening de endog maatte have, samt i ingen 27 Dec.
Maade forskaanes for Stadens borgerlige Bestillinger;

III. om ikke Kongelige Betjente, Civile og Militaire,

der lade sig indskrive som Groshandlere, saa og Gros¬
handlere i Almindelighed, bør, foruden den Nærings¬
skat, som de betale til Byen, desuden være pligtige, li¬

gesom andre Byens Borgere, at aflægge Borger=Eed

og forrette Byens Bestillinger; og IV. om der ikke maat¬

te sættes en vis Priis for enhver af Byens borgerlige Be¬
stillinger efter deres Vigtighed, hvilken af dem maatte
betales, som derfor ville være befriede: saa gives nu her¬

paa til Svar: Ad I. at, som denne Punkt er allerede

decideret ved Befalingen under 12 Aug. næstafvigt (i An¬
ledning af Commerce=Raad Holstes Ansøgning om Be¬
frielse for Borger=Eeds Aflæggelse), saa har det herud¬

inden sit Forblivende: ad II. finder Kongen det for bil¬
ligt, at alle caracteriserede Personer, som bruge bor¬
gerlig Næring, og ikke staae i nogen virkelig Konge¬
lig Betjening, Embede og Forretning, i Følge Loven

og Rescr. af 4 Octobr. 1748 i alle Tilfælde, ligesom an¬

dre deres Medborgere, svare og sortere under Byens
Jurisdiction, svare al borgerlig og Byens Tynge,
samt forrette de Byens Bestillinger hvortil de kunde

eragtes beqvemme; hvorimod de, som staae i nogen
virkelig Kongelig Betjening, Embede eller Forretning,
bør, alene saavidt deres borgerlig Brug, Handel, og

uden for deres Betjening angaaer, vel være pligtige ef¬
ter Loven at svare alle Kongens og Byens Tynge, saa
og at svare i alle Sager deres borgerlig Brug og Han¬
del angaaende under Stadens Jurisdiction (n), men i

øvrigt være befriede for Byens Bestillinger at forrette:

ad III. anlangende Groshandlere, da, som det efter

Forordn. af 16 April 1681 og 4 Aug. 1742 er Alle og
En¬

(n) Cfr. Forordn. 15 Junii 1771.
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Enhver tilladt, og Ingen formeent, at eie, bruge og
have Skibsparter og handle en Gros med hvad Slags
Vare de lyster naar de ikkun forskrive deres Vare fra

første Haand, og ikke handle med forbudne Vare; og In¬
gen bør vegres, at lade sig indskrive som Grosserer end¬
bog, om de ikke egentlig ere Borgere, naar de ikkun lige

ved Andre svare af saadan Handel, borgerlig Næring,
og ikke udsælge deres Vare uden paa det Sted, hvor de
ere boende, eller hvor de have Contoir og Corresponden¬

ce, ei heller udsælge de i berørte sidste Forordnings 10de
Post specificerede Vare i mindre Qvantitet, end 11te

Post indeholder, til Præjndice og Forfang for den en

detail Handlende: saa finder Kongen ikke, at Gros¬

handlerne, hvad heller de staae i nogen Kongelig Betje¬
ning eller ikke, saalænge de holde sig inden de i forhen
benævnte 2 Forordninger foreskrevne Grendser med deres

Händel, kan være pligtige til, enten at aflægge Borger¬
Eed, eller at forrette Byens Bestillinger; men, paa

det derimod Stadens Borgerskab Kræmmere, og de,

som handle en detail, des kraftigere kan haandhæves
imod dem af Groshandlerne som maatte befindes imod

Forordn. af 4 Aug. 1742 inden eller uden Huset at ud¬
sælge af deres Vare i mindre Qvantiteter end efter For¬
ordningen tilladt er, da, til sligt at forekomme er fun¬

den for godt meerommeldte Forordning didhen at skjær¬
pe, at, naar Nogen, der sig som Grosserer har ladet
indskrive efterdags skulde befindes, i nogen af forbe¬

meldte Poster at have handlet, Kræmmerne, og de en

detail Handlende til Fornærmelse skal han dømmes til

at have sin Handel forbrudt, og derforuden at betale
den dicteerte Penge=Straf 50 Rdlr.; og, saafremt han

derefter igjen vilde nyde Tilladelse, enten Grosseerhandel
eller anden borgerlig Næring at bruge, skal han ei alene

aflægge Borger=Eed, men endog, ligesom andre Bor¬
gere,
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gere, forrette borgerlige og Byens Bestillinger, saa og 27 Dec.
for hver Gang han maatte betrædes, imod Forordningen
at have handlet, betale de i Forordningen dicteerte 50

Rdlr.: og ad IV. bevilges og hermed tillades, at der,
efter Magistratens Forslag, af den maae fastsættes saa¬
dan Taxt, som den melder, for enhver af de borgerlige

Bestillinger, hvilken de skulle betale, som det kan til¬

falde, deslige Bestillinger at forrette, og dog derfor ville
være befriede; hvilke Penge skulle komme dem tilgode
som det efter Ordenen tilkommer, samme Betjening at

forrette. — 11te og 12te Post, angoaende de Refor¬
merede og deres Privilegier. Da Stadens 32 Mænd

have klaget over at Borgerskabet meget graveres ved de
af de Reformerede nydende Privilegier hvorefter de end¬

og tilegne sig Frihed for Indqvartering eller Grundskat

af deres Eiendomme, saa og unddrage sig for alle Byens
Bestillinger, hvad enten de ere Kjøbmand, Haandverks¬
mænd eller Fabricantere, hvormed det gaaer saavidt, at,

da Forordn. af 11 April 1685 alene giver bemidlede Bor¬

gere og nyttige Manufacturister, som indkomme fra
fremmede Steder, og nedsætte sig i Kjøbstæderne, visse

Friheder, nu Drenge, som her opdrages, tilegne sig
samme Friheder og formedelst saadanne Fordele blive,
frem for Andre bemidlede Folk; berfore de have anhol¬

det, at ingen af de Reførmerede efterdags maatte være

befriet for at svare Grundskat af deres eiende eller leien¬

de Huse, ei heller være fri for Byens Bestillinger; des¬
ligeste, at de i Haandverkslaugene værende Mestere og

Svende af Reformered Religion ei hellee maatte nyde
større Frihed end de af vores Evangeliske Kirke eller an¬

dre Religioner (Manufacturister undtagen, som komme
ind, og oprette noget Nyttigt i Landet, hvilke maatte

forundes den Frihed, som berørte Forordn. af 11 April

1585 giver saavel Reformerede som de Evangelisklutherske
Manu¬

5. 4.
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Manufacturiers): saa har Magistraten indstilt følgende

Poster: 1) at, som de Reformerede ere meddeelte Con¬
firmation paa de dem forhen givne Privilegier, saa vilde
og de, som paa Fundament af samme sig her allerede ha¬
ve nedsat, vel og haabe sig derved betryggede og con¬
serverede; men 2) om ikke de Reformeredes Privilegier
maatte forstaaes og forklares derhen, at de, som efter¬

dags sig til Kjøbenhavn og Kongens Riger begive, og

sig der nedsætte ville, skulle vel, saavidt deres Religion,
Kirke og Skole angaaer, nyde de Friheder godt af, som

Forordn. af 15 Maii 1747 ommelder, men derimod spa¬
re alle ordinaire Skatter af deres beboende og eiende Hu¬

se og Gaardes Grunde, saavelsom og borgerlig Nærings¬
skat af deres Handel og Brug, i Liighed med andre Bor¬

gere, og tillige forrette Byens Bestillinger som andre:;

3) at Manufacturister og Andre, som maatte indbringe
nyttige Kunster og Videnskaber, ikke alene burde nyde
de i Privilegiernes 23de, 24de og 25de Poster ommeld¬
te Friheder, men endog enhver af saadanne Folk forsikres
om efter foregaaende Ansøgning, at vorde benaadede

med særdeles Privilegier og Friheder: 4) de til Haand¬
verkslaugene i Staden henhørende Mestere, saavelsom

Svende og Drenge af den Reformerede Religion, at bur¬
de, ligesom andre Mestere og Svende være indskrænkede

under de til samme Laug henhørende Laugs=Artikle, og

i ingen Maade have nogen Frihed forud frem for andre
Religionsforvandte, og at til den Ende Privilegiernes
26de 27de, 28de, 29de og 30te Artikle derhen maat¬

te forandres; 5) at de Reformerede, som sig af Kjøb¬

mandskab ville ernære, hvilke Privilegiernes 31te Art.
ommelder, burde, ligesom alle andre Handlende, rette

sig efter Forördn. af 4 Aug. 1742, og i ingen Maade,
saavidt deres brugende Handel angaaer, tilegne sig mere

Frihed end andre; 6) i Henseende til Grundskat, som
sva¬
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svares af Husene, maatte Magistr. erindre, at det, som 27 Dee.
nu henregnes til Indqvartering, bestaaer af 2 Slegs,

nemlig, det ene Slags af Grundskat, og det andet Slags

af Næringsskat, hvilket baade i Loven Pag. 440, Art.
2, og i de Reformeredes Privilegier distingveres ved 2
adskilte Navne, nemlig Skat af Husets Grund, perso¬

nelborgerlig Tynge og fra det første Slags, som beta¬
les til Indqvartering af Grunden, og lignes efter Grund¬
taxten, end ikke Grevernes Hotels, naar de ikke findes

i Grevskabet incorporerede, ere befriede, ligesom Kon¬
gen endog Selv lader denne Skat betale af Sine Egne i
Staden beliggende Gaarde, derfore og de Reformerede

samme uden Modsigelse have betalt indtil Aaret 1727,
da dem ved Rescript under 28 Julii er bleven bevilget,
at enhver af de Reformerede for Indqvarteringsskat af

deres Gaarde og Grund skulde være befriede; indstillende
desaarsag, om ikke saadan Frihed, nemlig Indqvarte¬
ringsskat af Grunden og deres Gaarde for dem maatte

cessere og dem herefter, som forhen, beregnes Ind¬
qvarterings=Betaling af deres Grunde, samt Ingen drr¬
for befries, undtagen Manufacturister og deres Verkhu¬
se i 8te Aar efter deres Privilegiers 25de Art. saavelsom

efter Forordn. af 11 April 1685 Art. 4; mey at de Re¬
formede derimod for den anden Slags Indqvarterings¬

skat, som lignes paa borgerlig Næring, skulde være be¬

friede, m. v. Thi er hermed Kongens Villie og Reso¬
lution saaledes: ang. 1te Punkt; da bliver samme i

næstfølgende Punkt ved derpaa meddelende Resolution af¬

gjort. Og, saasom 2den Punkt af denne Forestilling,
ang. de Reformerede og deres Privilegier indeholder at¬

ter 3 Qvæstioner, I. om de af den Reformerede Reli¬
gion, som enten her ere fødde, eller og i deres Barn¬
dom enten med deres Forældre eller ved anden Leilighed i

Kongens Riger og Lande indkomme, og her, enten ved

Kjøb¬
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Kjøbmandskab, Haandverk eller anden Haandtering op¬
dragne, opfødde, og oplærte, kunde tilegne sig større

Friheder end andre Kongelige Undersaatter, ellet frem¬
mede her opfødte af vores Evangeliske Religion og Augs¬
burgiske Consession; II. om de af den Reformerede Reli¬

gion, som sig til Khavn og Kongens Riger indbegive
ville, efter Privilegierne ere befriede, for af deres be¬

boende og eiende Huse og Gaardes Grunde at svare de
ordinaire Skatter saasom Grundskat, Renovations=,

Lygte= og Sprøite=Skat; og III. om de Reformerede

som agte sig herned at begive, bør være fri for, at sva¬
re borgerlig Næringsskat af deres Handel, lige med an¬

dre Borgere, og tillige, som andre forrette Byens Be¬
stillinger: saa, i Henseende til denne 2den Punktes 1te
Qvæstion, finder Kongen for godt, at herudinden maae

gjøres denne Forskjel, nemlig, at de af den Reforme¬
rede Religion, som enten i de Kongelige Riger og Lan¬

de ere fødte, eller i deres Ungdom med deres Forældre
eller ved anden Leilighed sammesteds indkomme, og der
ved Kjøbmandskab, Haandverk eller anden Haandtering
opdrages eller oplæres, ikke kan eller bør tilegne sig stør¬

re Friheder, end andre Kongelige Undersaatter eller
fremmede her Opfødte af den Evangeliske Religion, men
at de Reformeredes Privilegier i dette Fald alene skal

forstaaes om de udenrigs værende lærde Folk, Rjøb¬

mænd, Kunstnere, Haandverker og Manufacturi¬

ster som ville sig derfra begive ind i Landet, og sig her
Hoesætte og ernære, og ellers bringe Midler, Videnska¬
ber og Kunster med sig, hvorved Landet, i Henseende

til Commercien og Manufacturer kunde have Nytte og
Fordeel, hvilke skulle nyde alle dem ved Forordn. af 11

April 1685 og de Reformeredes Privilegier saavelsom
ved Edict af 29 Novbr. 1748 tilsagde Friheder i 20
Aar, desligeste og deres Børn eller Arvinger, i Fald
For¬
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Forældrene ved Døden maatte afgaae, førend de 20 Fri¬ 27 Dec.
heds=Aar vare forløbne, nyde samme Friheder i de reste¬
rende Aar af de Friheds=Aar, deres afdøde Forældre
har været forundt: og ang. 2den Qvæstion, om de Re¬

formerede, som begive sig ind i Kongens Riger og Lan¬

de, og sig der nedsætte, skulle svare Indqvartering af de¬

res beboende og eiende Huse og Grunde, samt andre
Onera, som henge ved Grunden, og lignes efter Grund¬

taxt, da skulle de og nyde 20 Aars Frihed for Ind¬
qvartering af deres eiende og beboende Huses Grund (0),

dog at samme Frihed for dem skal beregnes fra den Tid,
de ere komne ind i Landet, men ikke fra deres Huses el¬

ler Gaardes Kjøb af, og hvorudi deres Børn, som
maatte komme til at beboe deres Forældres Huus eller

Gaard, skulle og paa lige eller samme Maade være deel¬
agtige, som ovenanført er, némlig, at Børnene nyde
de Aar godt af, som endnu maatte være tilbage af de

20 Aar, som Forældrene skulde have været fri og exime¬
rede; ligesom Kongen og, ang. 3die Qvæstion i denne

Punkt, finder for godt, at de Reformerede, som uden¬
lands fra agte at begive sig ind i Sine Riger og Lande,

og sig der boesætte og ernære ville skulle i Følge Privile¬

gierne være befriede for al personlig, borgerlig og

Byens Tynge, og følgelig baade for Næringsskat,
saa og for at forrette Byens Bestillinger i 20 Aar¬
og deres Børn og Arvinger nyde lige Frihed i de reste¬
rende Aar, om de ei ere forløbne, saaledes, som i næst¬

foregaaende §. anordnet er (p)i anlangende denne Po¬

stes 3die Punkt, da vil Kongen have Manufacturisters
ne og Andre, som maatte indbringe nyttige Kunster

og
(0) See Rescr. i9 Julii og 11 Octobr. 1754.

(p) See Rescr. 18 April 1749.
V. Deel. 1 Bind,
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27 Dec. og Videnskaber, ei alene paa det kraftigste haandhæve¬
de ved de i Privilegiernes 23de, 24de og 25de Poster,
samt forberørte Edict ommeldte Friheder men endog
være betænkt paa, dem, efter foregaaende Ansøgning

ydermere med særdeles Privilegier og Friheder at benaade:
betræffende 4de Punkt i denne 11te Post, da vil det her¬

udinden uden nogen Forandring, saavidt de af den Re¬
formerede Religion værende, og udenlands fra indkom¬
mende Mestere og Svende angaaer, have sit Forbliven¬

de ved Privilegiernes 26de, 27de, 28de, 29de og 30te

Artikle, og Edict af 29 Novbr. 1748 (9): men i Hen¬
seende til 5te Punkt, da skal de Reformierede Kjøb¬

mænd, som sig af Kjøbmandskab ville ernære, og i Pri¬

vilegiernes 31te Art. omtales, ligesom alle andre Kon¬
gens handlende Undersaatter rette sig i alt efter Forordn.

af 4 Aug. 1742, og i ingen Maade, saavidt deres bru¬

gende Handel angaaer, tilegne sig mere Frihed end an¬
dre Kongelige Undersaatter: endeligen, hvad sig angaaer

den 6te Punkt, nemlig om den af Stadens Huse og

Gaarde svarende Grundskat, som Magistraten har for¬
meent, de Reformerede burde svare; da er ved fore¬

gaaende 2den Punktes 2den og 3die Qvæstion derom Re¬
§. 5.

solution bleven tilkjendegivet. — 13de Post, om Haand¬

verkslaugene i Almindelighed: At Laugene tilføies stor
Indpas i deres Næring, 1) ved de mange Privilegerede

og Frimestere, 2) ved Holmens Folk, 3) ved Soldater,
som staae i Tjeneste og komme som Frimænd med Office¬
rernes Tilladelse baade fra Holsteen og andre Steder, som

i Mængde arbeide, hvilke, da de baade nyde Kongens

Sold og fri Huus ved de af Borgerskabet betalende Ind¬
qvarteringspenge, formenes derfor ei burde tillades, no¬

get Arbeide paa egen Haand at forfærdige eller bortsælge,

ei heller at paatage sig Regiments=Arbeide, men at disse
Fri¬

(9) Cfr. samme Rescript.
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Frimænd maatte henvises, at tjene som Svende i Lauget; 27 Dec.

og 4) ved de af Krigstjeneste Dimitterede som ved For¬
ordn. af 29 Decbr. 1732 og 24 Jan. 1738 efter 14
Aars Tjeneste er given Frihed med egne Hænders Arbei¬
de sig at ernære; men derudinden at foreløbe den Mis¬

brug, at unge Haandverksdrenge begive sig til Holmen

og Regimenterne, og, naar de have tjent deres 14 Aar,
og kunne være 28 til 30 Aar, da paastaae samme. Fri¬
hed som gamle udtjente Krigsfolk, med egne Hænder at
arbeide, hver i sin Profession; foruden, at de Reforme¬

rede endog tilegne sig Rettighed at arbeide frit, uden Lau¬

genes Tiltale: hvorfore Magistraten, til Laugenes Haand¬

hævelse, indstille følgende Punkter: 1) at de privilegere¬

de Personer, som paa et eller andet Haandverk have er¬
holdet allern. Frihed at arbeide, maatte, ligesom de ved

Døden afgaae, formindskes i Tallet, og ingen i deres
Sted tillades, mens Enhver være pligtig at pleie
Laugsrettighed: 2) at de Militaire, som kaldes Frimænd,

maatte forbydes, paa egen Regning at forfærdige Arbei¬

de, saa længe de hos Laugsmesterne efter Resol. og An¬

ordn. af 11 Jan. 1737 kunde hos Mestere faae Arbeide
som Svende; men, i Fald de undertiden maatte savne

Arbeide hos Laugsmesterne, at det da maatte være dem

tilladt at arbeide, dog alene for Officerer af det Regi¬
ment, hvorunder den arbeidende Person tjente; og, at

det derhos maatte forbydes de Frimænd som ikke høre
til Stadens Garnison, at arbeide her paa egen Haand,

men tilholdes, at forblive, hvor deres Regimenter vare

indqvarterede; ligesom og at med Holmens Haandverkere,
som nyde lige Frihed med Garnisonen, paa samme Maa¬

de maatte forholdes: 3) i Henseende til de dimitterede
Militaires, at Forordn. af 29 Decbr. 1732 maatte for¬
klares derhen, at den Frihed, som disse er givet at ar¬

beide med egne Hænder, maatte alene strække sig til dem,
L 2

som

1748. 164
—
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*

27 Dec. som formedelst Alderdom og Svaghed ei længere kunde

gjøre Krigstjeneste; men at derimod de Øvrige, som i
deres unge og friske Aar afskediges, ikke derudi maatte
være indbegreben, uden de i det ringeste havde oplevet

40 Aars Alder, og de øvrige under den Alder Dimitte¬
rede enten hos en Mester at kunne tjene for Svend, eller

paa anden lovlig Maade, uden at fornærme Laugene,
erhverve deres Brød 4) at de Reformerede Haandverks¬

folk, som arbeide paa egen Haand uden for Laugene,
maatte efterdags tilholdes, at staae under Laugs=Artikle,

og ingen Reformered Mester eller Svend have anden el¬
ler større Frihed end andre Laugs=Mestere og Svende,

saavidt deres Haandverks=Brug betræffer efter Magi¬
stratens forhen i 11te Postes 4de Punkt givne Betænk¬

ning: 5) om ikke maatte forordnes, at de af Indvaaner¬

ne, som betjene sig af Fuskere ät arbeide for sig, skulde

være lige Straf undergivne som Fuskere: 6) at det ved
Befaling til Regimenternes Chefs, som her i Garniso¬
nen ere beliggende, maatte foranstaltes-, at Regimenter¬

nes Mundering skulde forfærdiges hos Amtsmesterne, i

Overeensstemmelse af Anordningen under 28 April 1739:
7) at de imellem Mestere og Svende forekommende Di¬
sputer først af Oldermanden og hans Bisiddere maattø
examineres og forhøres, og, naar Parterne ikke kunde

forenes, da af dem at maatte paakjendes; men, i Fald

enten af Parterne dermed ei var tilfreds, Sagen da maat¬
te Magistraten forestilles, og at den maatte være authos

riseret, ved Resolution, uden Appel dem at adskille,
saaledes som ved adskillige nyere og senere Läugs-Artikle

anordnet er. Da, hvad sig anbelanger denne Postes

1te Punkt, vil Kongen lade Sig være i Erindring, at de

saa kaldede Fri=Mesteres Tal Tid efter anden, ligesom de
allerede Privilegerede afgaae, kan vorde formindsket (1):
betræf¬

(1) See Rescr. 10 April 1761, 9. 6.
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betræffende 2den Punkt, ang. Frimændene af Solda¬ 27 Dec.

ter og Matroser, da finder Kangen for godt, at det

dermed forbliver in statu gvo (s): 3die Punkt om de
dimitterede Militaire, som ere tilladte efter 14 Aars

Tjeneste at ernære sig af deres Hænders Arbeide; saa (i

Henseende til, at dette er næsten det eneste Middel, hvor¬
ved Hvervingen indenlands nogenledes kan befordres og
følgelig, om saadan Frihed blev ophævet eller indskræn¬

ket, de Udenlands-Hvervinger maatte blive sterkere samt

kostbarere, hvorved end flere Penge maatte udgaae) kan
desformedelst ei heller herudi skee nogen Forandring, men

det maae hermed have sit Forblivende (t): 4de Punkt,
anbelangende de Reformeerte Haandverksfolk, da er

derom ved 11te Postes 4de Punkt Resolution bleven

communiceret: 5te Punkt, om de som betjene sig af
Fuskere, at skulle ansees med lige Straf, som Fuskerne

selv, da kan saadant Forslag ikke approberes (U): 6te
Punkt ang. Regimenternes Mundering af Amtsmie¬
stere at forfærdiges, da kan det ei heller accorderes, men
det vil dermed forblive, som det er; 7de Punkt, om.

Tvistigheders Afgjørelse imellem Mestere og Sven¬
de, da vil Kongen, at det herudinden har sit Foröliven¬

de ved Politie=Anordningen, og den Politiemesteren

givne Instruction af 24 Martii 1741 (1). —17de Post,
angaaende Stadens 32 Mænds Promotion til Raad¬
mands-Embede: at som Borgerskabet paalægges uaf¬

ladelig mange fortrædelige og besværlige Bestillinger til

Byens Nytte at forestaae, uden derfor at have mindste

2 3

Beløn¬

(5) See Rescr. 18 Jan. 1765; Søe=Art. 1756, 5. 667.
og 2 Forordn. af 1 Febr. 1770, §. 9.

(t) Sce Rescr. 14 April 1759 og 23 Octobr. 1767.

(u) See Plac. 4 Sept. 1741, 11 Jan. 1745 og 27 Ju¬
lii 1746.
(v) See Plac. 24 Novbr. 1749, 6. 1.

§. 6.
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27 Dec. Belønning, saasom Rodemester, Tingmand, Tavlemand,
Fattiges=Forstander Kirkeværge, Kæmner Overfor¬
mynder, at forrette de saa kaldede Militaire Forretnin¬

ger, item at være iblandt de 32 Mænds Tal, saa have
fremfarne Konger givet de 32 Mænd Løvte og Haab
om, at skulle vorde promoverede til Raadmænd; ligesom

og ved Rescr. af 2 Maii 1691 er befalet, at saadanne

Mænd skulle udsees til at være i 32 Mænds Tal, som
kunde tiltræde Raadmands=Embede ved forefaldende Va¬

cance formodentlig, at der altid kunde i Raadstuen ha¬
ves Raadmænd, som havde forestaaet Kæmnerie, Over¬

formynderskab og andre Byens vigtige Forretninger, og
altsaa være erfarne om Byens Beskaffenhed, førend de

bleve proponerede, det ,de bede, at maatte Kongen fore¬
stilles, til forventende Igjentagelse og Fornyelse, og Ma¬

gistraten indstiller; saa gives og nu herpaa til Svar, at
Kongen herpaa ved forefaldende Vacance i Raadstuen
vil reflectere.

27 Dec.

Rescr. (til Abedissen ved Valløe=Stift), ang.

at de af Degneboligerne indrettede eller af nye
dertil oprettede Skolestuer af Skolecassen, ikke af

Degnene, i vedbørlig Stand bør holdes.

27 Dec.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Aca¬
demie), ang. at dette Academie maae lade holde
aaben Slagterbod i den Bygning, som dertil er ind¬
rettet, med de Vilkaar, at sammesteds skal forholdes ef¬

ter Slagternes Laugs=Artikle af 5 Maii 1683, saa at
*

der holdes en Svend som har sit ordentlige Lærebrev:

og maae de andre Slagtere, som nu boe i Sorøe=Bye,
være tilladt eftersom de derpaa have vundet Borgerskab,

at ernære sig af denne Profession, endskjønt de ikke skal

have lært, dog at de i det øvrige rette sig efter Laugs¬

Artiklene og den Taxt, som dem foreskrives efter Loven;
men
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men herefter maae Ingen nedsætte sig paa denne Pro¬ 27 Dee.
fession, medmindre han har sit ordentlige Lærebrev, el¬

ler holder dertil en Svend efter Laugs-Artiklenes 10de
Art.

—
—
222
—
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—
F
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1749.

Veser. Cil Landmilitie=Sesionerne i Danmark), hvor¬ 10 Jan.

—

ved Rescr. af 22 April 1746 derhen forandres, at Pro¬

prietairerne maae med andre tjenstdygtige Karle udlgse
de Landsoldater, som ellers tilkommer den i Forordn.

af 30 Junii 1741 ommeldie Douceur; men derhos be¬
fales, at, naar saa ei skeer, da skal Proprietairerne be¬
tale samme Douceur efter Forordn. til dem, som saaledes
maae tjene over den fastsatte Tid (X).

Rescr. (til Politiemesteren i Bergen), ang. at 10

Jan.

han efter Embeds=Pligt stricte haver at holde over
de om Vegt og Maal samt Tjæretønder udgangne For¬

ordninger, og lade Forbryderne derimod til Undgjeldel¬
se tiltale, saaledes som han selv agter at ansvare og be¬
kjendt være (V).

Canc. Skriv. (til Biskopen i Ribe), ang. at, 14 Jan.
naar Noget, som angaaer enten Kongelig Tje¬
neste, eller vedkommer Publicum, bliver Biskopen

communiceret, for at publiceres, skal sligt skee paa
en Søndag, og ei paa nogen anden hellig Dag,
(fordi Menighederne formodentlig i større Antal forsamles om
Søndagen, og paa det saadant kan vorde bekjendtgjort for de

Fleeste, som mueligt kan være)

2 4

Rescript

(*) See Forordn. 13 April 1764 og 14 Sept. 1774.

(y) See Forordn. 12 Sept. 1753, Cap. IV.
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16 Jan.

Rescript ang. Bekjendtgjørelsen af Reglementet om

Strygningen for Cronborg=Fæstning (2).

16 Jan.

Rescr. (til Commandanten paa Cronborg), ang. i
hvilke Tilfælde en Skipper er fri for at salutere, ellev

bliver fri for Tiltale, om han just ikke har fulgt den yder¬
ste foreskrevne Accuratesse (a).

17 Jan.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Bergens¬

Stift), ang. at Magistraten i Bergen (b) skal
afsistere Politiemesteren i hans Embeds løvlige Forret¬
ninger.

Gr. Borgemester og Politiemester Mathiesen i Bergen har
beklaget sig, at, endskjønt den ham d. 9 Decbr. 1746 givne
Instruxions 8de Post befaler, at, naar noget af de publigve

Ting feiler, da skal Politiemesteren tilkjendegive det for Magi¬
straten, som strax skal assistere ham med Ordre til Vedkommen¬

de, at de Bekostningen dertil anskaffe; og i den 9de Post saa¬
ledes meldes, „paa det og med de Ting, som Politiemester
*

efter Forordningen, haver at jagttage, og, til hans Emhede

at foranstalte, henhører, kan haves destobedre Fremgang &amp;c.,
saa bør saavel Politiecommissionen som Magistraten i Bergen,

i alt hvis dertil udfordres, imc. uden Ophold være ham behjelpe¬

lig, og ham i sin Charges Myndighed haandhæve““; saa skal

han dog ei have nydt af Magistraten den behøvende Assistence,
i hvorvel han den ved mangfoldige Breve til Magistraten har

begjert, af hvilken hans i saa Maade med Magistraten, ang.
de publigve Ting der i Byen, førte Correspondence, han har

nedsendt en Gjenpart, hvoraf erfares, at det i Instruxens 8de
og 9de Poster befalede tilsidesættes, de almindelige Sager neg¬
ligeres, hans Skrivelser og Forretninger indigne tracteres,
og blive ubesvarede, og han travailleres med frugtesløse Reqvi¬

sitioner om de Publiqves Nødvendigheder, een Tid efter den

anden og eet Aar efter et andet, af hvilket følger, at adskil¬
lige og mangfoldige Ting, som i ovenmeldte Correspondence
ere ubenævnte, ligge tilligemed det Benæunte urørte: desaar¬

sag han har andraget Sagen for Stiftbefal., som og derpaa
har tilholdt Magistraten, de af Politiemesteren paaklagede Ting,

uden Ophold at erpedere, der dog intet skal have frugtet, saa¬

at Politiemester Mathiesen har funden sig foraarsaget, til
Kongens Godtbefindende at indstille, paa hvad Maade Magi¬¬

straten i Bergen maae forbindes, de Kongelige Ordres at ef¬
ferleve, Byens forfaldne Sager for Alvor igjen at antage,
og

(2) (2) I Aothes Rescripter I. 584 og 585; see Rescr. 24
Jan. 1748, samt Regl. 3 og Rescr. 23 April 1756.

(n., Lgesaa i Trondhjem efter Rescr. 23 Sept. 1763.
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og ham herefter i Embedet behørigen, uden Ophold, Chicaner, 17 Jan.
Seendrægtighed og unyttige Udflugter, at assistere.

Stiftbefalingsmanden skal tilholde Magistraten i
Bergen, at de efter deres Embeders Pligt og den Sup¬
plicanten givne Instrux, skal bevise ham den behøvende

Assistenee i hans Embeds lovlige Forretninger, saafremt

de ikke vil vente sig derfor vedbørligen at vorde anseet.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen17 Jan.

i Viborg), ang. at Bustrup-Hovedgaards Eiere
med Hustruer, Børn, Familie og Domestiqver maae sø¬
ge hvilken af Lemb= og Ramsing-Kirker og Præster
dem selv behager; men Forpagterne med deres Familie

og Tyende samt den under Gaarden hørende Mølle med
der værende Følk skal høre til Lemb=Kirke og Præst:

dog skal Eierens Offer til hver Høitid i mindste være 3
Rdlr., hvoraf 2 til Lemb= og 1 til Haasing= og Ramsing¬
Præst, samt Degnene efter Proportion; Præst og Degn

skal ei miste Korn=Afgivten; Accidentserne hos Eie¬
ren skal deles lige mellem begge Præster og Degne, i hvo

af dem til Forretningerne bruges (O).

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at be= 24 Jan.

kjendtgjøre (0) den herhos sendte Extract af det i Aaret

1730 (e) approberede Reglement om Honeur for Fæst¬
ningen Cronborg med Strygning.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i begge Riger), 24 Jan.
ang, at lade samme ved Magistraterne i Søestæderne be¬
kjendtgjøre.

2 5

Rescr.

(0) Kan og sees i Zothes Rescripter III. 1422, men fuld¬
stændigere.

(d) Skcet ved Plac. 27 Jan. 1749.

(0) Ser 29 Dccbr. 1729 og næstfølg. Rescr.; ophævet ved

Regl. 3 og Rescr. 23 April 1756.
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1—

31 Jan.

Rescr. (til Biskoperne i Norge (k), ang. For¬
hold, til at faae ublue Banden hos den gemene
Mand afskaffet. (Saasom den havde denne skammelige Vane).

Biskopen skal strengeligen tilholde al Geistligheden

at de tidt og ofte i deres Prædikener men uden Und¬

tagelse i alle deres Catechisationer tale om denne Synd,
og vise dens Vederstyggelighed, samt hvorledes de som
den begaae ei alene selv styrte sig i største Fare om deres

udødelige Sjels Fortabelse men endog paadrage Lande
og Riger Guds Fortørnelse og Vrede. Men, naar det,

al saadan Formaning og Advarsel uagtet dog skulde for¬
nemmes at skee da skal Præsten ved Medhjelperne la¬
de saadan En, enten han er Børger eller Bonde, Ung
eller Gammel, Gift eller Ugift, tilsige, ikke aleeneste at

indfinde sig nogle Uger i Rad ved den offentlige Catechi¬
sation, men endog at staae ud paa Gulvet illandt Ung¬
dommen, og der ved Spørgsmaal og Gjensvar (dog uden

nogen speciel Beskyldning og Application paa ham) lade

sig bedre undervise i sin Christendom, og i sær overbevi¬
ses om denne Synds Farlighed og Vederstyggelighed:
men, dersom han, efter saadan Tilsigelse udebliver, da,

naar Præsten med sine Medhjelpere giver det under de¬

res Haand til Kongens Foged, skal Fogden strax, uden
videre Lovmaal, exeqvere 2 Lod Sølv hos den Skyl¬

dige efter Loven Pag. 276, Art. 10, og den Skyldige
ligesulbt tilsiges paa nye igjen: men, naær sligt ei heller
vil hjelpe, da skal saadan forstokket og fremturende Syn¬
der afvises fra Skriftestolen og Alterens Sacramen¬

te, og Præsten derfor være uden Tiltale i mindste Maa¬
de; dog med den Præcantion, at saadan Afviisning skeer
med Provstens Forevidende, som førend nogen i saa

Maade bliver afviist fra Skriftestolen, haver hver Gang
til

(1) Til fleere i næstfølgende 2 Rescripter.
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til Biskopen at indberette den ganske Omgang, og at 31 Jan.

disse Gradus ere blevne brugte: da En saadar, naar Bi¬

skopen haver Intet derimod, ikke bør antages til Guds¬
bord førend han paa nogen Tid har viist kjendelig For¬

bedring, med at have aflagt denne skammelige Vane.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge),31 Jan.
ang. at foranstalte dette Rescr. paa alle Tinge kund¬
gjort.

Rescr. (til Rentekammeret), ang. i Anledning 31 Jan.

deraf at beordre Fogderne, saavidt det dem ved¬
kommer.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene (8) og Gre¬ 7 Febr.

verne i Norge), ang. at, naar Nogen efter Dom

er bleven kagstrøgen og brændemærket, skal den,
naar det er Mandfolk, i nærmeste Fæstning (h) til
Arbeide i Jern deres Livstid, og Qvindfolkene i

Tugthusene, ligeledes deres Livstid til Arbeide, for¬
skikkes ().

Rescr. (til Directeurerne for det Fattigesvæsen i Dan¬ 7 Febr.
mark), ang. at Oldermanden for de Fattiges Forstan¬
dere i Kjøbenhavn maae være afskaffet, og Inspecteu¬

ren ved Conventhuset tillægges hans Forretninger, samt

en Revisor beskikkes, m. v. (R).

Rescr.
(2) Hvad Kjøbstæderne og deres Amter angaaer, selv (og
paa de andre Steder paa Landet ved Amtmændene) ved

Retterne i Stiftet strax at gjøre den Anstalt.

(h) Sce Forordn. 7 Sept. 1764.
(1) Igjentaget ved Forordn. 19 Novb. 1751, hvor ogsaa
Grundene sees; cfr. Fdn. 27 April 1771.
(k) See Forordn. 16 Novembr. 1771 og Rescr. 4 April
1781.
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—

19 Febr.

Rescr. (h (til samtlige Stiftbefalingsmænd i
Danmark), hvorved Behøvling for Snedkerlau¬
gene bevilgee.
Gr. Som adskillige Snedkerlauge have andraget, hvorledes

de mangle den Frihed at gjøre en Dreng til Svend, og Sven¬
den at behøvle; med det som mere er, at det skal være en
Sædvanr og Vedtægt i det Tydske Rige, at Snedkerne sam¬
mesteds i ingen Maade vil antage nogen Svend til Arbeide

eller Undervusning, som efter saa kaldet Behøvlings=Ret ikke

beviser at være behøvlet, og altsaa de her i Riget værende
Snedkersvende ingendeds i Tydskland kan reise, for at lære no¬

get, eller gjøre sig habil og dygtige i Professionen; ikke heller

skal de fremmede Snedkersvende letteligen begvemme sig til at
antage Tjeneste hos nogen Mester her, hvor ingen Behøvling
findes vedtaget. Omendskjønt Kongen nu kunde eragte, at

denne Ceremonie i sig seiv er saa unyttig som gammel, saa

dog, siden den efter forestaaende Omstændigheder synes fornø¬

den, vil Kongen for det første, og indtil anderledes tilsiges,

Ligesaadan Behqvling for Snedkerlaugene i Almin¬

delighed bevilge, som Snedkerne i Kjøbenhavn ved Re¬

seript af 4 Julii 1738 bevilget og tilstaaet er, og følge¬
ligen de i det Stiftamtmanden anfortroede Stifts Kjøb¬
stæder sig befindende Snedkerlauge ligeledes denne Be¬
høvling at tilstaaes, dog, ligesom de sig derom hos Stift¬
amtmanden Tid efter anden anmelde. Thi befales, at

Stiftamtmanden indretter alt ved Snedkerlaugenes Be¬
høvling saaledes, som han formener det bedst at være;
og at han fornemmelig derhen seer, at al Uorden og an¬

den anstødelig Ceremonie vorder forekommet saa og
at intet Forargeligt i den derved holdende Tale tilstædes:

til hvilken Ende der altid skal være en Magistratsper¬
son overværende hvor Magistrat er, og, hvor ingen

er, da Byefogden for at tilsee, at intet Usømme¬

ligt ved deres Laugssamling i dette Tilfælde vorder fo¬
retaget.

Rescr.
6) Dette er igjennem Gen. Ld. Oeconomie= og E. Collegio;

men Rescr. af 3 Octobr. 1749 og 3 Novbr. 1752 igien¬
nem Cancelliet.
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Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang. 14 Febr.

hvorledes de Fyrstendømmene vedkommende
Kongelige Forordninger og Befalinger af Prædike¬

stolene paa Als bør anstaltes forkyndte.
Gr. De Tilforordnede ved Over=Retten i Hertugdømmet
Slesvig besvære sig over, at, da de i asvigte Aar havde la¬

det Præsterne paa Als tilstille Forordn. om Bancosedlenes Om¬
vexling af 13 Sept. 1748 til Forkyndelse af Prædikestolene,

og der efter behørig Attestes Indsendelse til vedkommende Amts¬
betjente, naar Forkyndelsen paa hvert Sted var skeet, er dem
fra Amtmanden over Nordborg=Amt bleven indberettet, at

nogle det ham anfortroede Amts Præster have undslaaet sig for
de dem af Forordningen tilsendte Exemplarer med Publications¬

Attester at skikke ham tilbage, men samme Biskopen tilsendt

i Henseende til at Biskopen ligeledes bemeldte Forordn. havde

ladet Præsterne tilstille, for at publiceres: desaarsag (og da
det formenes, at, endskjønt Øen Als, saavidt Geistlige og
Kirke=Sager angaaer, er henlagt under Fyens=Stift, kunde

dog den atbefaled: Foranstaltning ikke henhøre under den geist¬

lige Jurisdiction) bemeldte Overrettes Tilforordnede have fo¬
reslaaet, om det ikke kunde agtes tjenligt, til at forekomme al

Ulempe, som heraf i andre vigtige, og Landets almindelige
Bedste concernerende Ting maatte entstaae, at det blev anord¬

net og foranstaltet, at Præsterne i bemeldte Als, som in Ec¬

clesiasticis høre under Fyens=Stift og Biskop, bleve tilholdte,
uden nogen Indvending, at läde publicere og til vedkommende
Sted at tilbagelevere, alt hvad dem i saa Maade enten frä

Overretten eller Amtsbetjentene maatte vorde tilstillede. Som

det da af Biskopens Erklæring er fornummen, at det, som

har givet Anledning til berørte Klage, bestaaer derudi, at,

som bemeldte Forordning er først i det Danske Sprog Præster¬
ne tilhændekommen fra ham, førend den i det Tydske Sprog
blev dem tilsendt fra Nordborg=Amtstue, saa har de publicea

ret det Danske Exemplar, men derhos tillige til Amtstuen re¬
mitteret det Tydske Exemplar cum Attestaro publicationis, hvor¬

ved Præsterne ikke kan tillægges nogen Forseelse, som i Følge
Forordningens Bydende have besørget Publicationen af Prædi¬

kestolene det snareste skee kunde, og sligt paa Amtstuen bekjendt¬

gjort, hvorved ei heller er skeet noget Indgreb in Jurisdictions
Civili, da Publieationer af Prædikestolene er en Sag, der sor¬

terer under den Geistlige Jurisdiction; til hvilken Ende og
alle Kongel. Forordninger og Befalinger, som af Prædikesto¬
lene skulle publieeres, sendes til Biskoperne, at de skulle foran¬

stalte Publication, m. v. Biskopens Erklærings Indhold, og
deri gjorte Forslag, hvorledes han formener det, i Hens. til de
fra det Tydske Cancellie eller Overretten i Slesvig expederende

Kongel. Forordninger og Befalinger, som Fyrstendømmene kun¬
de angaae, og af Prædikestolene bør puhlieerxes, kunde forhol¬

des: sag befales,
Re
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——

At Biskopen lader det foranstalte, at deslige Konge¬

14 Febr.

lige Forordninger og Befalinger, som aleene angaae

Fyrstendømmene, og i saa Fald ikke til Biskopen re¬
mitteres, vorde naar de Præsterne enten directe fra

Overretten i Slesvig eller mediate fra Amtstuen blive til¬

stillede, af Prædikestolene publicerede, dog at det skeer

i den Orden, som Lovens Pag. 227, Art. 18, og Re¬

script af 22 April 1740 befaler; til hvilken Ende saa¬

danne Forordninger og Befalinger, som af Prædikestole¬
ne skal publiceres, skulle fra Amitmanden tilsendes Prov¬

sterne som da igjen have at communicere dem til Præ¬

sterne, og efter skeete Publication igjen med Attestato
publicationis til Amtstuen at remitteres.

14 Febr.

Rescr. (til Amtmanden over Dueholms=, Ørum¬
og Vestervig=Amter, samt Notits til Khavns Uni¬

versitet), ang. at det hidindtil i Skjoldborg den
20 Maii holdte Marked maae herefter udsættes til den

12 Junii, naar ingen hellig Dag indfalder, og da hol¬
des ved Tisted paa den Grund ved Drasbek, som kaldes
Capelsteen.
21 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Dan¬

mark (m), ang. aarlige Fortegnelser over Jø¬
derne i Kjøbstæderne, samt hvad Rigtighed de bør være

forsynede med, naar de reise.
Gr. Paa det at i Henseende til den ade §. i Rescr. af 13
Decbr. 1748 ikke skal kunne foreløbe noget Underslæb men
stedse kan haves Kundskab og Rigtighed over de i Kjøbstæder¬

ne med Kongelig Tilladetse nedsatte Jøders Folk og Tjeneste¬

tyende, er funden for godt,

Berørte Rescriptes 4de Post at extendere derhen, og

dette at tillægge, nemlig, at Enhver i Kjøbstæderne uden
for

(m) Til Efterretning, og Kundgjørelse paa samme Maade
som Rescr. af 13 Decbr. 1748; see ellers de ved dette

Rescr. af 1748 paaberaabte Anordninger.
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for Kjøbenhavn med allernaadigst Frihed boesat Iøde 21 Febr.
skal være pligtig, 2 Gange om Aaret, til hver Paaske

og Mikkelsdag, at indlevere til det Steds Magistrat,
og, hvor ingen er, Byefoged hvor han er boende, en

rigtig Fortegnelse under sin Haand over alle de hos ham
i Tjeneste værende Jøder og Drenge, samt hvad andre
Jøder, som sig hos ham opholde, med Forklaring,

hvor Enhver i sær er fød, og hporlænge de have været i
Byen. Angaaende den 5te Post vil Kongen ligeledes,
i Henseende til de i andre Kjøbstæder uden for Khavn

bøende Iøder, have anordnet og befalet, at, om nogen
saadan Jøde skulde være foraarsaget at sende deres Tje¬

nere til noget andet Sted i eller uden Provincen, til de¬
res Ærinde at forrette, da skulle de lade dem forsyne
med Gvrighedens Pas, hvor de boe, til det Sted,

hvor de skal reise hen, og derfra tilbage igjen; og, om
nogen i Kjøbstæderne boesat Jøde skulde ville reise no¬

gensteds hen i sit lovlige Ærinde til et andet Sted i

Kongens Provincer, da skal han have sit Borgerskabs¬
brev med, til Beviis om, hvor han er fra, og er hjem¬
mehørende.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen over21

Sjellands=Stift), ang. at Kallundborg=Smak¬

kers Bøsse= og Rente=Penge skal deles lige
imellem Byens og Færgeløbets Fattige, samt derfor af¬
lægges Regnskab.
Gr. Interessenterne i Færgeløbet have andraget, at dets
Interessentere Ao. 1722 have stiftet en Casse for de fattige
og forarmede Soefarende der i Kallundborg, til hvilken Cassa
skal af Smakkernes Fattigbøsser være bleven til denne Tid ind¬

samlet 1300 Rdlr. 2 Mk., som er udsat paa Rente, af hvil¬

ke Renter, saavelsom af Bøssepenge, Færgelobs-Interessenter¬
ne, ved Rigtigheds Gjørelse hvert Noeaar, i Provstens eller
Sognepræstens Overværelse skal foretage Distribution, ei alce¬

ne til de fattige forarmede Søefarende, men endog til endeel
Byens Enker og andre meest nødlidende Fattige, Færgeløbet

uvedkommende, da det Øvrige af Bøssernes Overskud henlæg¬
ges

Febr.
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21 Febr. ges til Capitalens Formerelse og paa Renter udsættes; hvilket
saaledes skal have continueret, indtil forrige Stiftbefalingsm.
og Biskopeni hæstafvigte Aar, ved Byens Fattiges-Regnskabs

Indsendelse, have befalet, at denne af Færgeløbets Interessen¬
tere stiftede Færgeløbscasse skulde incorporeres under Byens al¬
mindelige Fattigcasse, hvilket, om saa skulde skee, efter In¬
teressentere i Færgeløbet deres Formening, vilde efterdags for¬

aarsage Lunkenhed hos Færgefolkene til at animere Passagerer¬

ne til at give noget i de Fatt.ges Bøsser, som af dem paa

Smakkerne ombæres, saa at det kunde være at befrygte, at
7

saadan Indsamling til de Fattige omsider maatte aldeles un¬
dergaae: desaarsage Interessenterne have begjert Tilladelse,

at de, herefter ligesom forhen, aarligen til de meest Nodliden¬
de maatte destribuere forskrevne Bøssepenge, og at denne Fær¬

geløbs=Fattigcasse fremdeles maae forblive en aparte Casse for

sig selv, Kallundborg=Byes almindelige Fattiges-Casse aldeles
uvedkommende, imod at de behandler Distributionen saaledes

som de agte at ansvare. Af Biskopens Erklæring er fornum¬
men, at Supplicanternes Andragende er i sig selv ganske rig¬

tigt, undtagen i den ene Post, at Stiftamtm. og Bisk. næst¬
afvigte Aar har befalet, at denne Færgeløbscasse skulde incor¬
poreres under Byens Fattiges, da derimod af de af Bisk. ved
—
Erklæring
føiede Decisioner i de Fattiges Regnskab i Kallund¬

borg erfares, at forrige Stiftamtmand og Biskopen, ikke nu
først i afvigte Aar, men i al deres Embeds=Tid have urge¬

ret paa det, som Færgeløbs=Interessenterne berette at være
skeet afvigte Aar. — Saasom de Penge, der gives i de Fatti¬
ges Bysser paa Smakkerne af de Reisende efter Behag, forme¬
nes at bør tilhør= det Steds Fattige, hvor Smakkerne hjem¬

mehøre, ligesom det forholdes i Korsøer, hvor Smakkernes
Bøsser aabnes 2 Gange om Aaret, og indføres i de Fattiges

Regnskab; og Forordn. om de Fattiges Væsen af Ao. 1708 ei
äleene byder, at der skal være Bøsser paa de derudt benævnte

Steder, og at alle saadanne Bøsser skal tages til Indtægt i
Byens Fattiges Regnskab men samme Forordn. endog vil, at
alt hvad som er lagt, legeret eller gives til de Fattige, skal

være under een Administration, og Stiftamtmanden og Bisko¬
ven derover være Overdirecteurer: saa, efterdi de Reisende ik¬
ke give i Bøssen til privat Brug, eller til Færgeløbets ene Fat¬
tige, men til de Fattige i Almindelighed, finder Kongen det
billigt, og vil,

At den halve Deel saavel af Rentepengene som af

Bøssepengene aarligen skal komme Kallundborg Byes
Fattige, hvoraf skal være stor Mængde, tilgode; men
at den øvrige halve Deel af Rentepengene og Bøssepen¬

gene maae blive i Færgeløbets Casse til deres egne Fat¬
tige, eller, naar de ikke ere, da til Capitalen at forøge,

hvilket nu saa meget heller kan tillades siden en af dette
Fær¬
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Færgeløbs=Forstandere tillige er Borgemester, og altsaa 21 Febr.

en Inspecteur over de Fattiges Væsen i Kallundborg.
Iligemaade er funden for godt, at, endskjønt det er en

separat Casse, saa skal der dog, fordi det er Fattiges¬
Penge og publigve Penge, aarlig Regnskab derfor ind¬
sendes til Stiftamtmandens og Biskopens Approbation,

og det tillige, naar Byens Fattiges Regnskab indsendes,
at der kan paasees, at det gaaer billigt til, og at ikke de

samme, som nyde af den ene Casse, ogsaa nyde af den
anden.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Skriv. (til 22

Febr.

Stiftbefalingsmændene i Danmark (n)), ang. hvad Per¬ (Kongel. Rø¬
sol. 28 Jan.)

soner Brede= og Nye=Møllers Kobber= og Messing¬

Verker maae betjene sig af til deres Kobber=Arbei¬
des Omførsel og Forhandling. (Saasom Interessen¬

terne i bemeldte Verker have iblandt andet søgt, at, som de¬
res Privilegium tilholder dem, at de til Kobberets Omforsel

og Forhandling skal betjene sig af Indfødde, derunder da, i Hen¬

seende til adskillige desangaaende indløbne Omstændigheder,

maatte forstaaes saadanne Folk, som ere Borgere og Indvaa¬
nere i en af de Kongelige Kjøbstæder, endskjønt de ikke ere

indfødte, m. v.) (0).

Land=Et. Gen. Commissariats=Skriv. (til Re

1 Martii.

gimenterne), hvorved den i Skriv. af 1 Junii 1739.

indeholdte Kongelige Resolution, at Armeen til

(Kongl. Or¬

dre 26 Febr.)

Lands

(n) Saaledes, samt at Datum skal være 22 Febr., lyder
den Efterretuing, som hnves fra høibemeldte Collegio;

hvorimod det at Skrivelsens Slutning synes som at den
ogsaa maae være gaaen til Amtmændene, ligesom denne

Skrivelse og i Stiftsarchiverne samt i Rothes Rescttp¬¬
f7

ter III. 878 angives at være dareret 24 Febr.; hvilket
der nu er det retteste, vides ikke.

(9) Denne Skriv., som i det Øvrige sindes fuldstændig udi
Rothes Rescripter benævnte Sted saavelsom II. 426, og
ved 2 Skriv. af 22 Martii 1766 er skærpet, er formo¬

dentlig ophævet ved Forordn. af 26 Novbr. 1768, cfr.

Prom. 25 Martii og 6 Maii 1775.

V. Deel. 1 Bind.

M
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1. Martii. Lands og Dands ei maae lade komme Mundering

udenlands fra, m. v., igjentages; og tillige befales, at

(da Staden Altona i dens Privilegier er givet Forsikring,
at hvad Manufacturvare Militien ikke kan bekomme i

Danmark, og i Altona haves, skal i denne Stad, og

ingen andensteds, tages; og Kongen alvorlig er sindet
at lade Altona virkelig nyde denne Forsikring godt ad) in¬

gen saadanne Vare maae bestilles fra Hamborg, men at

deslige Munderings=Sorter følgelig benævnte Sta¬
den Altona givne Privilegium, skal, til at befordre
Fabriqvernes Opkomst sammesteds fortrinlig kjøbes.

7 Martii.

Rescr. (til det Medicinske Facultet), ang. at den af
det forfattede Apotheker=Taxt, for saavidt det Kon¬

gelige Hof angaaer er approberet, men at det med sam¬
me Taxtes Publication kan beroe, indtil det Dispensa¬
torium, hvorpaa den skal grunde sig, er bleven indret¬
tet (P).

14 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Aggershuus¬

og Trondhjems=Stifter, tillige at give Amtmændene

Gjenpart), ang. at de Norske Nationale Regimenter
til Fods skal af Lægds=Udrederne forsynes med Rant¬

sler og Tornsstere af laadne (saavidt mueligt, sorte,
brune, eller mørkerøde) Kalveskind, i Steden for de

Madskrepper (af hvilke Landværnen med de Behøvende

forsynes) og Tornøstere, som hidindtil have været bru¬
gelige.
14 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Christjansands¬

og Bergens=Stifter tillige Amtmændene at give Gjen¬

part), det samme; samt at besørge Kobber=Kjedlene,
Rode=Øxerne og Rode=Sække samt de behøvende
Madskrepper satte i Stand.

Rescr.
(D) See Forordn. 16 Julii 1772.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang. 14 Martii.
hvilke Personer i Fridericia skal være befriede for
Byens Skatter og Udgivter af deres eiende Gaarde og
Grunde.

Gr. Magistraten har andraget, at, i Anledning af den un¬
der 29 Julii 1746 givne Approbation paa Stadens Grundtaxt,
hvorved er befalet, at Byens Skatter og Onera efter samme

Grundtaxt skulle lignes og reguleres, har Taxeerborgerne i Fri¬
dericia eragtet for billigt, at Militaire, Geistlige, Apothekere,
saavelsom civile Betjente og Magistruts-Enker, der have Eien¬
doms=Gaarde og Grunde, og ikke med sær Kongel. Benaa¬

ding ere benaadede, i alle erfordrende Byens Udgivter og One¬

ribus skulle svare, og altsaa til Datum er vorden af Taxeer¬
borgerne tillige taxerede; men, som Officererne og Militair¬
Standen, Geistligheden og øvrige Forbemeldte ikke vil finde sig
—

i, videre at svare, end aleene til Delinqvent= og Brandvæse¬
nets Vedligeholdelses=Skatter, og i saa Maade ikke vil contri¬
buere til de aarl. paakommende Kongel. og andre Fri=Ægters
Skatter, de i Byen værende og behøvende Bestillingsmænds
aarlige Belønninger, samt den Fyldning paa Veiene og i Ga¬
derne, med mere, som nødvendig behøves, saa at de altid i saa

Tilfælde blive resterende, og derover aarlig bliver en sterk Re¬

stance, som ikke vides, hvor tilsidst vil komme fra, saa har
bemeldte Magistrat udbedet sig Resolution i forberorte Dispute.

De Militaire, Geistlige, Magistrats-Personer
og andre civile Betjente, samt Apothekeren, Stem¬

pletpapirs=Forvalteren, og Arddre, som ved speciel

Kongel. Benaadinger og i Føl'g Resc. af 29 Septbr.

1747 for Indqvartering ere beriede (9), bør altid
ligesom i andre Kjøbstæder, vær e efriede fot at concur¬
rere eller svare noget enten till ie aarlig paakommende

Fri= Ægters eller Byens Betrjertes Lonningers Be¬
taling, samt den aarlige Op fylining i Veiene; dog

skal deslige privilegerede Personer feemdeles altid contri¬
buere deres Andeel til Delinqvent Skatter de Fatti¬

ges Skatter, og de aarlige Udgiver til Brandvæsenets

Vedligeholdelse, samt Vægternee aarlige Løn; men
de andre Militaire, samt Magistratens Enker og An¬

dre som ikke med Kongelig Frihedsbenaading for deres
M. 2

(9) See Rescr. 20 Decbr. 1770.

eiende
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14 Maxtii, eiende Gaarde og Grunde ere forsynede, skal af slige de¬
res eiende Gaarde og Grunde svare deres Andeel til de

aarlig paakommende Fri=Ægters, samt Byens Betjen¬
tes, Lønningers og Veienes Opfyldnings=Betaling,

Delinqventska ter, de Fattiges Skatter og de aarlige
Udgivter til Brandnæsenets Vedligeholdelse, og Dæg¬
ternes Løn, samt andre af deres Gaarde og Grunde

gaaende Onera, saavelsom og Indqvartering, alt un¬
der Execution og Udpantning.

21 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjel¬

lands=Stift, og Notits til Khavns Universitet)

ang. at i Friderikssund maae herefter aarlig hol¬
des 2 Markeder, det Første paa St. Olufsdag den 29

Julii med Kramvare, og det Andet den 10 Novbr. med
Heste og Kramvare.

28 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift), ang. Mulct for dem i Kjøbstæderne, som

ikke til Magistrat, eller Politiemesteren strax
melde Fremmedes 2, skomst.
Gr. Stiftbefal. haran Praget, at, omendskjønt Lovens Pag.
598. Art. 21 og Forrdn== af 22 Octobr. 1701 udtrykkeligen

befaler, hvilket og saael laf forrige Statholdere som af ham
er igjentaget, foranstatet og publiceret, at Alle og Enhver
under vedbørlig Straf kal; for Magistraten i Kjøbstæderne an¬
melde alle Fremmede, af Ivad Nation, Stand, og Condition
de være maatte, som il S5tæderne ankomme og tage noget

Logemente, enten for on efller fiere Nætter; saa maae det dog
fornemmes, at herudi skeer Forsømmelse, og af Vedkommende
i
vises Modtvillighed, son tildeels skal komme deraf, at de
saa Maade foraarsageze Boder ikke uden ved Lov og Retter¬

gangsmaade med Stæmnemcial og Dom er bevilget at exeqve¬
res: hvorfore Stiftbefil. derhos indstiller, om det ikke maatte

tillades, at, naar Nogen efter endnn een Gang gjørende offent¬
lig Advarsel ikke efteriommer deres Pligt herudinden, de da¬
derfore, uden videre Rettergangsmaade, maatte ansees, og
tilholdes til Bøders Betaling.

Om Nogen efter endnu eengang gjørende offentlig Ad¬

varsel efterdags herudi maatte befindes forsømmelig, og
ikke
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ikke efterkomme deres Pligt, med strax at anmelde de 28 Martii.
hos dem kommende Fremmedes Ankomst til Magi¬

straten, eller til Politiemesteren paa de Steder, hvor

Politiemester er, da skal den i saa Maade skyldig befund¬
ne være pligtig, strax uden videre Kettergangsmaade,

hver Gang at betale til Byens Fattige 4 Rdlr., som,
i Mangel af mindelig Rettelse, uden videre Lovmaal og

Dom hos ham maae udpantes, dog at sligt hver Gang

i Politie= eller Justits-Protocollen anføres, og at den,

som formener sig derved forurettet, kan klage det for
Stiftamtmanden.

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

ang. at Garnisonen paa Christjanshavn skal
søge Frideriks-Kirke, m. v. (r).

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Collegii Skriv. 29 Martii.

(til a) Kjøbenhavns Magistrat og samtlige Stift¬

og

2April. ()

befalingsmænd i Norge, b) de samme i Danmark),
ang. at de i de Østersøiske Handelsstæder saavelsom
i Engelland og Holland eller endnu nærmere Handelsstæ¬

der sig befindende Kongelig Danske Consuler eller Agen¬
ter ere ligesaalidet berettigede til at hæve de i Forordn.

af 3 Martii 1749 anordnede Consulatpenge som de
ikke heller ere forsynede med saadan Instruction som de
Andre, og altsaa kan bemeldte Forordning ingenlunde
være dem angaaende. Imidlertid ere de Consuler, som

efter Forordningen skal nyde Consulatvenge, og med In¬
strux ere forsynede, for nærværende Tid følgende: i Bour¬

deaux, Marseille, Rochelle, Cadix, Lissabon, Mallaga,

Gibraltar, Madera, Ostende, Venedig, Livorno, Nea¬
polis, Minorca, Dünkirken (t). Og skal slig Efter¬

M. 3
(1) Sees i Anordn. (Rescr.) 16 Novbr. 1759, §. 2.

(5) Til a) den 29 Martii og b) den 2 April.
() Consulernes Navne vare tillige her nævnte:

ret
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29 Martii. retning om Consulerne ved hvert Aars Udgang vor¬
og

2 April.

de de Commercerende bekjendtgjort, paa det at de kunne

vide Forandringerne (u). — (Til at forekomme al Tvisl
og Dispute, om hvilke Consuler, der under Fdn. af 3 Martii
1749 maatte være forstandne).

2 April.

Rescript, ang. at inden Procurator maae ved
Krigs-Retterne i Norge tilstædes at møde uden
ved Vidners Examen, samt i Tilfælde, hvor der findes

periculum in mora, og Procuratorer uomgængelig maat¬
te fornødiges; dog maae slige Toncess'oner af vedkommen¬
de General ikke forundes, uden efter foregaaande nøiag¬

tig Overlæg og Communication med General-Auditeu¬
ren i Norge; men alle andre deslige Ansøgninger skal
til Kongelig Resolution nedsendes, tilligemed bemeldte

General-Auditeurs Betænkning (V).

5 April.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.,
at ingen Skræder maae bruge noget Slags Knap¬
mager- Arbeide, uden det af Knapmagerlauget er

stemplet.
Gr. Knapmagerne i Khavn har væmodig beklaget sig over
den Indpas og Fornærmelse, dem bliver tilføiet i deres Næring
og Leuebrød af uberettigede Personer, saa at de af Mangel

paa Arbeide maae savne nødtøritig Underholdning, for dem,

derrs Hustruer og Børn; med Begjering, at Kongen, for at
komme dem til Hjelp i deres elendige Tilstand, vilde lade be¬
fale, at de, som vare Medborgere med dem, og civile Perso¬
ner lige med Borgerstanden, skulle bestille deres Arbeide hos

Knapmagerne, og at Skræderne ei maatte understaae sig, at
forsætte andet Arbeide af Knapmager=Arbeide, end det der

er stemplet, efter de dem meddeelte Laugs=Artikle af 7 No¬

Af Magistratens Erklæring
vembr. 1685, deres 5te Post.
fornemmes, at ovenbemeldte Art. i Lauss=Artiklene befaler,
*

at alt Knapmager-Arbeide med et vis dertil indrettet Stempel

af Oldermanden skal stemples.
Hvilken

(u) See Listen for 1765 og endeel flere Aar i Forordnin¬
gerne. Maaskee denne Skrivelse er bortfalden ved Plac.
26 April 1773.

(y) Af Lybeckers Udtog I. 166.
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Hvilken Skræder i Khavn, som imodtager eller bru¬

2

5 April.

ger af nogen Slags Knapmager=Arbeide som ikke
saaledes med Oldermandens Stempel er forsynet (R),

skal straffes paa 2 Rdlr., som til Angiveren skal være
forfalden, medmindre Skræderen under Eed kan bekræf¬
te, at Knapperne af den, der lader Klæderne gjøre, ere
Ham leverede til Klædningen.

Rescr. (til Biskopen i Bergen), ang. at et af 5 April¬
ham indsendt Reglement imellem Sognepræsten
og Capellanerse ved Dombirken i Bergen om deres
Embeders Forretninger, m. v. er approberet.

Resolution, ang. et Tugthuus i Odense (7).

7 April.
7

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark11 Aprik.
og Norge), ang. at Magistraterne maae ikke anta¬

ge nogen Søe-Enrollered til Borger, forinden
Admiralitets= og Generalcommissariats=Collegii Sam¬
tykke dertil er dem communiceret (D).
Gr. Endeel af de i Kjøbstæderne Enrollerede have, deels ef¬
ter 1 a 2 Aars Forløb efter deres Enrollering søgt at fritages

fra Enrolleringen ved at vinde Borgerskab, og sig som Bor¬
gere i Stæderne at nedsætte, deels og, i sær naar Udskrivning

var forventende eller og skcede, søgt at bruge dette, som et
i deres Tanker bedste, Middel, til at undgaae Udskrivning,

efter at de i de forbigangne Aaringer have nydt de Enrollere¬

des Friheder, oppebaaren den aarlige Doceur og derved, som

og ved aflagde Eed, tilpligtet sig at gjøre Tjeneste paa Kon¬
gens Flaade, naar paakrævedes. Til saadan utilladelig Om¬

gang at forekomme, og at Enrolleringen derved ikke skulde
eluderes, er funden for godt,

At ingen i Kjøbstæderne Enrollerede, uden det com¬

binerede Admiralitets= og Generalcommissariats-Collegii
M.4

Con¬

(7) Cfr. Forordn. 20 Jan. 1783, §. 6.

(y) Sees i Fundats (Rescr.) 25 Maii 1752 i Begyndelsen
og §. 27.

(2) Cfr. 2 Enrollerings-Forordn. af 1 Febr. 1770, for Dan¬
mark b. 32, og Norge 5. 37.
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Consence, maae af Magistraten admitteres til Borger¬

11 April.

skabs Tagelse, men at Enhver, der saadant maatte for¬

lange, skal melde det ved den aarlige holdende Enrol¬
lerings=Session, og til Enrollerings-Chefen indgive sit
Navn, No., Enrollerings-Aar og Aarsag, hvorfor han
vilde tage Borgerskab, da det siden skal dependere af be¬

meldte Collegii Decision, paa Enrolleringschefens her¬

om affattende Rapport, om det søgte Borgerskabs Tagelse
maae tillades eller ei.

Thi maae Magistraterne ikke

efterdags antage nogen af de Enrollerede til Borgere,
og derpaa meddele dem noget Borgerskabsbrev forin¬

den Enrollerings=Chefen dem skrivtlig communicerer at

forberørte combinerede Admiralitets= og Generalcom¬

missariats-Collegium har dertil givet sit Samtykke.
Men derimod skal det ikke blive negtet dem, som foran¬

meldte Collegium finder at have saadanne Aarsager, at
det med Billighed dem bør tillades.

11 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggershuus¬

Stift), ang. at foranstalte endeel Lægds=Eqvipages

Anskaffelse ved nogle af de nationale Regimenter i Stif¬
tet, samt 2 Telthuses Opbyggelse.

11 April.

Rescr. (til Indqvarteringscommissionen i Kjø¬

benhavn), ang. den Postmesterne i Kjøbenhavn
forundte Indqvarteringsfrihed.
Gr. Af Magistratens Forestilling er fornummen, at, da For¬
ordn, af 25 Decor. 1694 fritager Postmesterne i Almindelig¬
hed overalt for Indqvartering af de Gaarde og Huse, de boe
udi, og adskillige baade Hamborger og Lollandske agende Po¬
ster, i Følge af ovenmeldte Forordning stedse have været be¬

friede for at betale den deres iboende Huse tilfaldende Indqvar¬
tering, saa skal og nu Post=Inspecteur Bech, som Postmester

ved det Norske Postcontoir, ligeledes ville tilholde sig Indqvar¬
teringsfrihed af en ved Gammelstrand i Khavn sig tilforhand¬
let Gaard der er af saa anseelig en Strækning, at den i

Grundtartens Matricul staaer anfort for 1070 Rdlr., hvoraf

den aarlige Indqvartering efter nu værende Repartition sig om¬
trent til 100 Rdlr. skal beløbe, hvilket skal være over 6 Gan¬

ge saameget, som nogen af de andre Postmestere have nydt
eller
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eller endnu nyde: hvorfore Magistraten, da det kunde være at11 April.
befrygte, at andre, som med lige Frihed vare benaadede

maatte deraf tage Anledning, at tilkjøbe sig de største Gaarde
i Staden, som i saa Fald vilde komme de andre til Indqvar¬
teringen Contribuerende til desto større Byrde, forespørger sig,

om det ikke maatte agtes billigt, at en saadan Frihed blev pro¬
portioneret efter den Deel af Gaarden, som han selv til Be¬
boelse havde behov, det Magistraten formener, i foranførte

Tilfælde vel ikke kunde ansees for høiere, end den 4de eller 5te

Deel- siden den storste Deel af Gaarden bortleies til Andre;
og til den Ende indstiller, at der maatte vorde fastsat en vis

Summa af Grundtaxten til Frihed for Postmesterne i Kjøben¬

havn.

Den Postmesterne ved Forordn. af 25 Decbr. 1694
forundte Indqvarteringsfrihed skal i Kjøbenhavn ikke
overgaae 200 Rdlr. Grundtaxt, og det faaledes, at,

naar deres Gaardes eller Huses Grundtaxt er under 200
Rdlr., skal dem ikke meere godtgjøres end Taxtens Be¬

løb, men, naar den derimod er over forskrevne Summa,

da skulle de af den øvrige Summa svare Indqvartering
lige ved andre Stadens Indvaanere.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 18 April.
den ved Edictet af 29 Novbr. 1748 tilstaaede Fri¬
hed ikke kan strække sig til fattige Haandverks=Svende,

eller andre I8se og forarmede Folk.
Gr. I Erklæring over en Memorial fra J. Aunde (som
foredrager at have lært Skræder=Profession i Tydskland, og

vilde nu gjerne fortsætte sit lærte Haandverk i Khavn, med de
ved Edict af 29 Novbr. 1748 for indkommende Haandverksfolk

fra fremmede Steder belovede Privilegier og Friheder; anhol¬

dende derfor, at, som det vilde blive ham for besværligt at
bringe tilveie de, for at komme i Skræderlauget, udkrævende

Omkostninger, Kongen vilde forunde ham Frihed, som Mester

i Lauget at maatte arbeide, og derpaa holde 2 Svende) har

Magistraten forestillet, at, da der formodentlig mange flerc
saadanne Haandverkssvende, som Supplicanten, der i nogle
Aar skal have tjent, og endnu tjener som Laqvai i Khavn, og
andre deslige løse Folk ville indfinde sig, for som Frimestere at
ville ernære sig af deres lærte Haandverker, naar de maatte
være befriede for, i de første 20 Aar, at betale enten Ind¬

qvartering, eller nogen anden Slags borgelig Tynge, vilde
ved saadan 20 Aars Frihed, som er givet alle Fremmede uden

Forskjel af Religion eller Stand, ikke aleene Borgerskabet i
Almindelighed meget itynges, som maatte derover hære baa¬

de deres egne og de Fremmedes Byrde, men endog i sær Haand¬
M. 5

verks¬

1749. 186
1

Kongelige Rescripter,

*

18 April. verksmestere saa meget meere medtages, da iblandt dem alle¬
rede Endeel ere fattige, fordt der ere flere Mestere, end til fo¬

refaldende Arbeide udkræves, saa at iblandt dem, i sær hos de

Indfødte, som ingen Frihed kan nyde, maae blive end flere

forarmede, sa omsider vilde blive Mangel paa suffisante og due¬
lige Borgere til Stadens publigve Forretninger, hvortil aarlig

Fkal behoves, som alternere og omvexles, over 300; derfor
Magistraten beder, at Tallet paa deslige Frimestere, der sua¬

rere vilde contribuere til Byens Skade end Opkomst, maatte,

følgelig Rescr. af 27 Decbr. 1748, hellere formndskes end for¬
oges ca). Thi gives tilkjende,

At ovenbemeldte ansøgte ved Edictet belovede Frihed
ikke kan strække sig til Supplicanten eller andre saadanne

Haandverksspende, samt andre deslige Iøse og forar¬
mede Folk som sig hos Magistraten maatte anmelde,

og, som Magistratenberetter, Staden ikke haver Man¬
gel paa.

25 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬
Stift), ang. at Skarpretteren i Ottense= og Ru¬
gaards=Amter, I. Chr. Müller, af begge Amterne
saavel Grev= som Friherskaber, maae nyde 2 Gange om

Aaret af hver Gaard, liden eller stor, 2 Skill., og af hvert
Huus 1 Skill. D., hvilke Sognefogderne i Amterne

have hos Bønderne i Følge Rescr. af 9 Aug. 1748 at inddri¬
ve, og ham paa Anfordring i en samlet Summa at tilstille.

(Saasom Pengene efter bemeldte Rescript blev ham negtet,
som kom deraf, at det ikke determinerer, hvor meget han af

heel eller halv Gaard eller Huus aarlig skal nyde, hvorfore
det blev søgt og indstilt, om Lønnen ikke maatte reguleres efter

Rescr. af 22 Novbr. 1737).

25 April.

Rescr. (til Biskopen over Fyens Stift), ang. at

i Svendborg maae være 2 Chordegne, imc. (b).
25 April.

Rescr. (til Biskoperne paa Island, og Notits
til Stiftbefalingsmanden samt Gen. Kirke=Inspee¬

tions=Collegium), ang. hvo der i de latine Sko¬
ler

(a) Cfr. Rescr. 10 April 1761, §. 5. 5, 6.
(b) Cfr. Rescr. 4 Martii 1740, §. 3.
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ler maae antages til fri Underviisning, samt hvor¬ 25 April.
længe Skølen skal holdes.
Gr. Biskopen over Skalholt=Stift har forestillet, at efter
Anordn. af 3 Maii 1743 og 10 Junii 1746, samt det ud¬

gangne Reglement, hverledes Scholarerne skal spises, klædes,

og med Huse forsynes, og det fra Mikkelsdag til Mariæbesø¬
gelses Dag, som indfalder den 2 Julii, beløber det sig paa
den saaledrs paabudne Maade, at holde Skole, efter aller¬

nøieste Beregning, til 1086 Rdlr. Croner, hvilket han bekla¬

ger at falde sig alt for haardt og snart umueligt at udstaae,
allerhelst, da foruden disse store Udgivter, endnu medgaaer
mange andre og høiere Udgivter, baade til at vedligeholde
Domkirken og udkirker samt Bispestolens vidtløftige Bygnin¬

ger med fornødne Reparation, saa og til at underholde sig med
Hustrue, Børn og mange Tyender; hvorfore han har anholdt
om nogen Dispemation i Skole=Anordningernes og Reglemen¬

tets paabudne Poster, nemlig 1) at den 2den Art. af Skole¬
Reglementet derhen maatte vorde modereret at de formuende

Forældre eller Formyndere, som have Børn i Skolen, skulde

selv forskaffe dem nødvendige Klæder, Lys, og Skoelæder:

men med de fattige at forholdes efter Articulens Tilhold, saa¬

vidt mueligt var: 2) at det maatte tillades, at Skolen ikke
holdtes længere end fra Michelsdag og indtil Fardage, hvilket

vilde være til Nytte baade for Rectores og Scholarerne, saa

og til nogen Lettelse for Bispestolen.— Som det i Anordn. af
3 Maii 1743, Art. 14 er befalet, at fri Skole skal aleene gi¬
ves dem, som ere saa fattige, at de ikke kan betale derfor; og

i den 15de Art. indeholdes, at, om en Diseipel ikke var gan¬
ske fattig, men dog ei kunde formaae at betale for sin hele

Skolegang, skal ham forundes Halvdelen at det Kongel. Be¬
neficio, men den anden halve Deel af Kosten at betales, saa
og Halvdelen af Klæder, Papir med videre af Disciplen selv at

besørges; ligesom og de Disciple, som ere bemidlede, og hvor¬
af ikkun efter den 17de Art. i Skole=Anordningen maae ind¬

tages 8, skal ingenlunde tilstædes det Kongel. Beneficium:

Saa haver Biskopen at paasee, at forbemeldte An¬

ordning af Vedkommende vorder iagttaget, saaledes, at

Ingen bliver indtaget i Skolen til fri Underholdning,
uden de, som ere saa fattige, at de ikke kan betale derfor.
Hvad angaaer det andet Petitum, da bevilges at Sko¬
len herefter ikke skal holdes længere end fra Mikkelsdag
og indtil Fardage, saaledes, at, naar Fardagene indfal¬

de for Pintsedag, skal Skolen næste Uge før Pintsedag
dimitteres, og, naar de indfalde efter Høitiden, da næ¬

ste Onsdag forhen.

Rescr.
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5 Maii.

Rescr. (til Biskoperne paa Island, og Notits
til Stiftbefalingsmanden samt General-Kirke=In¬

spectionscollegium), ang. Biskopernes fri Skyds

og Tæring paa Visitatsteiser.
G. Endeel af Syssclmændene have paa Almuens Vegne, i

Anledning af den Biskoperne efter den dem meddelte Instruc¬

tion af 1 Julii 1746, paa deres Vistats=Reiser tillagde fri

Skyds og Tæring, klaget over hvorledes det falder den fat¬
tige Almue til stor Besvær og Forsommelse i deres eget til det

nødtorftige Brøds Erhvervelse fornadne Arbeide at fuldbyrde
og anskaffe den i saa Maade bevilgede Skyds og Tæring, helst
3

for den af Biskoperne medhavende temmelige vidtløftige Svite

fra 5 til 10 Personer, hvilken med Bagage og i alt kunde be¬

hove 30 a 40 Heste, som gjør det paa mange Steder næsten
umueligt at kunne holde den udfordrende Skyds parat ved et¬

hvert Skiftested, saa at Biskoperne i saa Fald maae sinkes paa
*

deres Reiser, og Sysselmændene maae underkastes Klagemaal

og Ansvar; derfore de have anholdet, at Almuen maatte her¬
efter som forhen være befriet for at forskaff= den dem paalagde

fri Skyd= og Tæring. Thi gives herpaa tilkjende, at, da den
Biskoperne i berørte Maade forundte fri Skyds og Tæring
ikke er noget nyt Beneficium, men at have været endog an¬

ordnet af Konge Friderico III., og, da det var kommen af
Brug, af Kong Christjan VI. at være Biskoperne igjen
forundt til en Slags Belønning og Vederlag for de Bi¬

skoperne ved adskillige til Skolerne i Landet paalagde flere

Udgivter end deres Formænd, vil Kongen vel herved have
bevilget,

At det i Henseende til Biskopens fri Skyds og Tæ¬

ring paa sine Visitatsreiser maae fremdeles have sit For¬
blivende ved Instruxens Bydende i den 12te Art.; men

derhos befales, at han, saa meget mueligt er, haver at

indskrænke sit Følgeskab med Folk og Heste paa sine
Visitatsreiser, og ei tager mere med sig end han af ufor¬
bigængelig Fornødenhed kan behøve.

5 Maii.

Bevilgning, at de i Nakskov boende Jøder,
saalænge de ligesom andre Borgere svare alle Kongelige

Skatter og Contributioner samt al anden borgerlig Tyn¬
ge, maae herefter sammesteds handle med Korn= og
Fiske=Vare, Salt, Tømmer Jern samt rue Gods,

saasom Hør, Hamp og deflige, tilligemed den liden
Han¬
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Handel, de drive med Kramvare (O). (I Anledning af 5 Maii.
Stiftamtmandens over deres Ansøgning givne Erklæring,

hvoraf er fornummen, at benævnte Jøder have svaret
saadanne Contributioner og Tynger, samt tilkjøbt sig Huu¬

se og Gaarde, i den Hensigt at handle med forbemeldte
Vare, hvilket, naar det fremdeles, ligesom i Rescr. af 23

Novbr. 1742, blev dem forbndet, vilde foraarsage deres Ruin;

det og ikke skal være de i Nakskov boende Kjøbmænd til Præ¬
judice, om disse Joder fik Frihed at handle med deslige Vare,
allerhelst, da Kjobmændene, som ingen Laug have, ikke kan
negte Nogen, endog fra fremmede Steder og af andre Natio¬

ner, sig der at nedsætte, og sandan Handel drive).

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), med et9 Maii,
trykt Exemplar af Brandordningen for Kjøben¬
havn og Christjanshavn, hvoraf de kan lade trykke de
behøvende Exemplarer, for at uddeles til enhver Brand¬

Officiant samt Over= og Under=Brandmester (d).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark 9 Maii¬
og Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at det vel alle

Tider maae staae Vognmændene frit for, til de
Reisendes Befordring at betjene sig af 3 Par Zeste, men
at der aldrig maae eller skal betales for flere end 2 Par

Heste (e). (Saasom der ere indkomne Klagemaale over, at
de Reisende paa endeel Steder, naar Forspand forlanges, af

Vognmændene paatvinges at tage 3 Par Heste for deres Vogne).

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat, og Notits 9 Mai.
til Biskopen over Sjellands=Stift samt Directeu¬

rerne for det Fattiges=Væsen i Danmark), ang.

hvorledes 2 Sønner af Catholske Fædre og Lu¬
therske Mødre skal nyde Underviisning og Forflegning,
samt hvorledes med fattige Papistiske Militaires Born
skal forholdes (f).
Gr.

(0) See Rescr. 5 Febr. 1751.

(d) See Slutningen af bemeldte Brandordning 9 Maii
1749.

(e) See Laugs=Art. 27 April 1753., 6. 10, og Forordn.
9 Sept. 1763, §. 11, 3.

(f) Cfr. Forordn. 19 Sept. 1766.
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9 Maii.

Gr. Af Magistratens Forestilling er Kongen bleven refere¬
ret, at, efter at de Rescripter af 15 Martji og 19 Junii 1748

anbefalede Designation over de i Khavn sig befindende Papisti¬
ske Indvaanere og deres Børn vare forfattede, og deraf le¬
veret Gjenpart til Biskopen, for at tilholde Præsterne dermed
at have fornoden Opsyn, skal af Politiemesteren Magistraten
være bleven berettet, at iblandt andre findes en Skræder,
som er Papist; gift.med en Luthersk Hustrue, der har en Søn
11 Aar gammel, hvilken Faderen, uagtet foregaaende Advar¬

sel til ham, og imod sit givne Løvte, at lade Barnet under¬
vise i den Evangeliske Lærdom, skal lade intormere af en Pa¬

pist; desligeste, at en Muursvend skal have ladet en sin med en
Luthersk Hustrue avlet Søn, nu 14 Aar gammel, i sin egen
Religion oplære, og allerede hos Papisterne skal have comm¬
nieeret; hvilke 2 Mænd ikke ville afstaae fra deres Mishand¬
ling: derfor Magistraten indstiller, om bemeldte 2 Børn maat¬
te tages fra Forældrene, og indsættes til Information i den

Evangeliske Religion udi Vaisenhuset, der at nyde fri Under¬
hold, indtil de i den der dem givende Oplysning vare saa be¬

styrkede at de ei lettelig igjen til Affald kunde forfores; mel¬
dende Øvrigens, at der iblandt de Militaires udi Garmisonen,

baade i Tjenesten og Aftakkede skal findes adskillige Papister gif¬
te med Hustruer af Evangelisk Religion, samt copulerede, uden
at Vedkommende har taget saadan Reversale af dem, som er

befalet Præster at burde tage, naar Nogen af ulige Religion
tilsammenvies, som for største Decl skal være i fattige Omstæn¬
digheder, og desaarsage skal søge de Papistiske Patres, for
iblandt andet at uyde tri Undervusning til deres sammenavle¬
de Børn; i hvilken Anledning Magistraten forespørger sig,
hvorledes herudinden kunde være at forholde, og hvor disse
Børn kunde hensættes, naar Forældrene ikke enten kunne un¬
derholde dem, eller mindelig ville lade dem undervise i den
Evangeliske Religion.

Hvad sig de 2 første, nemlig Skræderens og Muur¬
svendens Sønner angaaer da kunne de strax til Vai¬

senhuset indleveres, hvor de som supernumerair vorde

imodtagne, og der blandt Vaisenbørnene skulle nyde be¬

høvende Underviisning og Underholdning, indtil de ha¬
ve været til Confirmation, og have opnaaet den Alder

at de hos en Haandverksmester kan udsættes i Lære, da

dem maae forundes den samme Udredning, som de for¬

ældreløse Børn efter Reglementet nyde. Men, angaa¬
ende de militaire Børn, da, som det af Efterretninger

fra Directeurerne over Krigshospitalet er fornummet, at

det efter den derom in Decbr. 1748 gjorte Anordning er
bleven

Resolutioner og Collegialbreve. 191
1749.
1—

bleven forebygget, at ingen Soldaterbørn skal kunne 9 Maii.

blive anført til den Papistiske Religion, da Børnene
nyde ligesaavel fri Information i de dertil anordnede

Lutherske militaire Skoler, som hos de catholske Pa¬
tres; og, angaaende de dimitterede Soldater at de¬
res Børn, naar Forældrene det begjere, ligeledes nyde
fri Information i de militaire Skoler; samt, naar For¬

ældrene ikke have været over 6 Aar af Tjenesten, og de
ikke formaae at underholde deres Børn, samme da, naar
det forlanges blive indsatte paa Ladegaarden: saa vil

det derved have sit Forblivende. Endelig, hvad sig an¬

gaaer de dimitterede Papistiske Soldaters Børn, som
Faderen ikke skulde ville oplære i den Evangeliske Religi¬
on, da, naar han for Alderdom og Svagheds Skyld er
bleven dimitteret, og ikke over 6 Aar har været af Tje¬

nesten, skulle saadanne Børn ligeledes til Ladegaarden

hensættes; hvorimod, om han har længere været dimitte¬
ret saa kan hans saavelsom hans Børns Underhold¬

ning ikke vedkomme Krigshospitalet, men vil efter An¬

ordning af 14 Maii 1734 (E) henfalde paa de til de
civile Jattige henlagte Fonds.

Rescr. (til Biskopen i Ribe), ang. at der i 9 Maii¬

Holstebroe skal være Residerende Capellan, m.
v. om hans Løn (h).
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggershuus¬ 9 Maii.

Stift), ang. at lade et Telthuus sælge og 2 nye af
Almuen opbygge, samt at lade nogle Kobber=Rjedler,

Rode=Ører og Sække ved Lægds-Udrederne anskaffe,

ved det 1te Aggershusiske Qational=Infanterie-Re¬
giment.
Rescr.

(8) Cfr. Rescr. 6 Novbe. 1739 i Slutningen.
(h) See Rescr. 8 Febr. 1771 og 29 Sept. 1775.
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9 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Christiania og
Trondhjem), ang. at Skieløberne med halve Læder¬

Hylstere over Geværlaasene skal forsynes (i).

9 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands¬
Stift, og Notits til Directeuren for Øresunds¬

Toldkammer), ang. hvorvidt de nu værende Øre¬

sunds=Toldbetjente ere fri for Indqvartering
og Byeskat, men de Efterkommende at svarc.
Gr. Stiftbefal. har forestillet, at der imellem Protocollisten

ved Øresunds=Toldkammer, Assessor Frisch, og Magistraten i
Helsingøer har tildraget sig en Dispute ved det at bemeldte Af¬

sessor Frisch vegrer sig ved, at svare den ham af Taxcerborger¬

ne paalignede Indqvartering og Byeskat af sit iboende Huus i
Helsingøer, under Foregivende, at han bør være indbegreben

i den aarlige Betalig af 44 Rdlr., forrige Toldbetjente, ef¬
ter Befaling af 28 Sept. (k) 1693 skal svare; hvorimod Ma¬
gistraten formener, at, som der hverken var Controlleur, Trans¬

lateur, Casserer eller Protocollist ved Øresunds=Toldkammer,

da forbemeldte Befaling udgik, men disse sidste for 5 a 6 Aar
siden først ere beskikkede, kan de et heller være indbegrebne i
den ansatte Summa, der ei formeentlig kan extendere sig til

andre end da værende Betjente.— Paa det at det ikke paa
den ene Side skal falde Ørejunds=Toldbetjente, som ere i Pos¬

session af forbemeldte Benaading, tungt, at svare denne Ind¬

qvartering og Byeskat, og paa den anden Side Helsingøers
Borgerskab ikke for meget skulde graveres, om denne Frihed

uindskrænket bestandig skulde continuere, er funden for godt,

At alene de nu værende Betjente, som besidde Huse
eller Grunde der hidindtil have været fri for Indqvar¬
tering og Grundskat, imod den ommeldte visse Summa,
fremdeles maae beholde samme Frihed, saalænge de i den
Tjeneste forblive; men, hvis enten de eller nogen af de

Øvrige sig andre Huuse maatte tilkjøbe, da skal de der¬
af, ligesom alle Andre, saavelsom og de efterkommende

Betjente af deres sig tilforhandlende Huse eller Grunde

svare den dem tilkommende Indqvartering og Bye¬

skat (); hvorved da altsaa bemeldte Benaading, til
Søu¬

(1) See Rescr. 12 Jan. 1753.
(k) Er ventelig 28 Octobr.

(D) See Rescr. 13 Sept. 1765.
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Soulagement for Helsingøers=Borgerskab, i Tiden gan= 9 Junii.
ske kunde ophøre.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggershuus= 14 Junii.
Stift), ang. et Dragon=Regiments Oprettelse, og

hvorndi den saa kaldede Hedemarkske Escadron skal bli¬
ve indbegreben. (m).

Rescr. (til Biskopen i Aarhuus), ang. en Præ¬ 4 Julii.
stebolig i Vindblæs=Sogn (n).

Rescr. (til Amtmanden over Nyborg= og Trane¬ 11 Julii.
kjer=Amter), at de Sager, som angaae Forbrydelse

med Vildt= og Skov=Tyverie (o) imod Skov¬
og Jagt=Forordningerne, skulle fra Forordn. af 13 Jan.

1747 være undtagne og exciperede, og paa Vedkommen¬

des egen Regning forfølges. (Paa Forespørgsel fra
Amtmanden, som berettede, at, da 2 Krybeskytter ere blevne

paagrebne med 2 i Baroniet Brahetrolleborgs Enemærker skud¬
te Dyr, skal af Vedkommende være gjort Paastand, at be¬

meldte Krybeskytter efter Forordn. af 13 Jan. 1747 maatte
vorde actionerede som Delinqventer og Tyve, og følgelig paa
Amtets Bekostning, det Amtmanden dog formener, saa meget
mindre at kunne være bemeldte Forordnings Øiemærke, som

at dens Hensigt gaaer derhen, at Publicum ei med andre De¬
linqventsagers Omkostninger skulle graveres end i saadanne

Tilfælde, hvorved den almindelige Roe og Sikkerhed, i Hen¬

seende til Liv og Gods kunde turberes; foruden at, om de For¬

seelser som af Krybeskytter eller andre uberettigede Personer

imod Jagtforordningen begaaes, skulde henregnes iblandt det
Slags Delinqventsager, hvis Omkostninger maae paalægges
Almuen, det upaatvivlelig vilde trække den Folge efter sig, at

lige Paastand vilde gjøres i Sager om ulovlig Skovhugst, der
ligeledes kan regnes for Tyverie, hvorved Delinqventsagers
Tal mærkelig vilde forøges, og Almuen besværes herefter med
flere Bekostninger end før Forordningen).

Rescr. (til Biskopen i Trondhjem), hvorved 11 Julii¬
Rescr. af 19 Sept. 1732, saavidt Pensionen til
Uni¬

(m) See Rescr. 24 Jan. 1759.
(n) Findes i Rothes Rescripter III. 388.
(0) Cfr. Forordn. 18 April 1781, §. 4ø.
V. Deel. 1 Bind.

N.
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11 Julii. Universitetet af Capellanerne ved Domkirken og Frue
Kirke i Trondhjem angaaer, forandres.
18 Julii.

Rescr. (til Biskopen i Viborg), ang. Bolig

for Capellanen til Strandbye=, Bjørnsholm¬
og Malle=Sogne, nemlig en Annexgaard i Ranum.

Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift, Notits

25 Julii

til Greve Ahlefeldt og Generalkirke=Inspectione¬

collegium), ang. at Tranekjer= og Tullebølle¬
Sogne paa Langeland herefter ikkun med een Præst
maae besættes.

25 Julii.

Rescr. (til Biskopen i Ribe), ang. at Vendøe

maae separeres fra Hjerum= og Gimsing=Menig¬
heder.

26 Julii.

Rentek. Skriv. (til Amtmanden over Lundenes¬

og Bøvling=Amter), ang. hvorledes Tingsvidner
om afbrændte Gaarde af ham bør paategnes (p).
Det, han i sin Paategning paa indlagde 2 Tingsvid¬

ner, ang. afbrændte Gaarde, melder, at Hartkornet er
rigtig efter Matriculerne kan for saavidt være vel;

men, at og Beboerne virkelig havde saa meget Hartkorn
i Brug, som Tingsvidnerne indeholde, og at ellers

Tingsvidnernes Hvrige Indhold er rigtig, derom vil
ligeledes attesteres, som efterdags maatte observeres, da

Tingsvidnerne tilbage forventes.
8 Aug.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬

Stift), ang. at Christianiæ Byes Bagere stricte
skal holde sig Brandordningen af 24 Febr. 1714,
Cap. 4, Art. 13 og Plac. af 26 Jan. 1733 (0) efter¬
retlig,
(p) Anhang af Aescripter ipc. 1779; see Skriv. 25 Junii
1768.

(0) See Rescr. 17 Jan. 1733 og 17 Junii 1768.

Resolutioner og Collegialbreve. 195 1749.
1—

retlig, altsaa ikke om Natten arbeide ved Lys eller 8 Aug.
Jld.

Krigscanc. Skriv. (til Cavallerie-Regimenter¬ 9 Aug.

nes Chefs), indeholdende Kongelig Befaling, at,
uagtet hvad der i Regl. af 9 Jan. 1741, Cap. 2, §. 26

er anordnet Officererne af Cavalleriet herefter ved Myn¬

stringer og Revüer skulle indfinde sig i Collets og Cui¬
rasser, hvad enten Regimentet mynstrer i Collets eller i
ordinaire Mundering.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i 15 Aug.
Aarhuus), ang. at de 3 ved Randers-Hospital

værende Familier, nemlig Præstens, Forstande¬
rens og Degnens, skulle i Hens. til Altergang, Bør¬

nedaab og paafølgende Introduction høre til Byens
Sogne og ikke Hospitalets Kirke, og disse Forretninger

følgelig tilhøre Sognepræsten (1).

Consirmation paa Bevilgn. af 10 Febr. 1682, at 15 Aug.
Rettensbetjente i Rhavn Intet skal afgaae, omend¬

skjønt der i Stervboer ere confirmerede Testamenter
eller bevilgede Commissarier (S).

Krigscanc. Skriv. (til Regimenternes Chefer), 19 Aug.
hvorved de om Dueller udgangne Anordninger, i
Hensaerde til Officerer igjentages.
Gr. Man har bragt i Erfaring, at det, uagtet de imod
Dueller og saadanne modtvillige Slagsmaale fra Tid til an¬

den udgangne Mandater og Forordninger, dog skal skee, at ved

et og andet Regiment deslige Affaires forefalde, uden at saa¬
dant efter benævnte Edictes Forskrivt vorder straffct.

Kongen vil ikke aleene have deslige utidig Overbæren

aldeles afskaffet, men ogsaa ovenmeldte Mandater alvor¬
N. 2

lig

(1) Af Rothes Rescripter III. 1428, hvor Rescriptet er in
extenlo.

(5) See Forordn. 5 April og Skriv. 26 Sept. 1754, samt
Fdn. 15 Junii 1771, s. 15.
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19 Aug. lig fulgt og efterlevet; og, paa det Ingen skal undskylde
sig med Uvidenhed, finder for godt, at enhver Regiments¬
Chef saadant skal gjøre sine underhavende Officerer be¬
kjendt, med den Advarsel, at de, som desuagtet overtræ¬

de benævnte Edicter og Mandater, maae vente, uudebli¬

velig derfor at drages til Ansvar, og efter Rigeur at vor¬
de anseet.

22. Aug.

Bevilgn. (og Rescr. til Khavns Universitet), ang.

at uden for Aalborg maae herester aarlig den 16
September holdes et Marked, af Navn Væder og Hon¬
ning=Marked.

25 Aug.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang.

Flyve=Sandens Dæmpelse i Vester-Herred,
og dets Beboeres Fritagelse for dens Dæmpelse i Søn¬
derbork=Mærsk (t).
Gr. Kongen er foredraget, hvorledes Flyve=Sanden i Ve¬

ster=Herred under Ribehuus=Amt paa adskillige Steder mere
og mere forøger sig til Skade paa derom Boendes Jorder, saa¬
velsom at Beboerne i Aal=, Hoe=, og Oxbye=Sogne, omend¬
skjønt de efter Befal. af 4 Octobr. 1723 have været tilholdne,
at arbeide paa Sandens Dæmpelse i bemeldte Soane dog ik¬

ke saadant har kundet overkomme, fordi de tilligemed Andre

efter Befal. af 2 Decbr. 1720, maatte forrette deslige Arbei¬
de ved den dem langt fraliggende Sønderbork=Mærsk under
Lundenes=Amt, hvor det dog med Sanddæmpningen nu skal
være bragt saavidt, at de under dette Amt sorterende Øster= og

Nør=Herreders Beboere samme vel herefter aleene kan besørge.

Bemeldte Vester-Herreds Beboere fritages, for vide¬

re at arbeide paa Sandens Dæmpelse i Sönderbork¬
Mærsk; hvorimod befales, at samtlige meerbemeldte
Vester-Herreds Beboere efterdags tilbørligen skal arbei¬

de paa at dæmpe Flyve=Sanden der i Herredet, og

derfor Diger opkaste, saaledes, at Henne=, Lønne=, Ne¬
bel=, Lydom=, Lunde=, Outrup= og Qvong=Sogne samt
Meils¬

(1) Anhang af Rescripter ampc. 17795 efr. Rescr. 21 Jan.
1751.
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Meils= og Frisvad=Byer i Varde=Sogn gjøre en Dags 25 Aug.

Arbeide i hvert Foraar og ellers oftere paa beleiligere
Tider om Aaret, endog i fornøden Fald med Heste og
Vogne, ligesom Omstændighederne det udfordre til at

dæmpe Sanden, saavel ved Houstrup=Bye som andre
Steder i Henne=, Lønne= og Nebel=Sogne; samt Aal¬,
Hoe= og Orbye= Jandrup= og Billum=Sogne, item Or¬

ten=Bye i Varde=Sogn, paa ligemaade at arbeide ved
Sandens Dæmpelse i bemeldte Aal=, Hoe= og Oxbye¬

Sogne; ligesom og de Sognes og Byers Beboere paa

hvis Grunde Sandbjergene befindes, skal samle og an¬

skaffe saameget Helme=Frøe af Klinterne, som, til Sand¬
bjergene at besaae, behøves. Dernæst vil Kongen, at

nu værende og efterkommende Eiere af Sædegaardene
Skrumsager og Hennegaard skal med bemeldte Sand¬
dæmpnings-Arbeide i Henne=, Lønne= og Nebel=Sogne,
saavelsom Eierne til Søvig= og Hesselmed-Gaarde,

med Arbeidet i Aal=, Hoe= og Oxbye=Sogne, have In¬
spection, at samme behørigen vorder forrettet og conti¬

nueret, saaledes som de dertil ville svare; til hvilken En¬
de bemeldte Proprietairer hver Gang noget Arbeide
skal foretages det dertil behøvende, være sig enten af

Mandskab eller Heste og Vogne, saa og hvad Helme¬

Frøe der maatte udfordres, betimeligen hos Stiftamt¬
manden have at reqvirere da han derom den fornød¬

ne Anstalt føier; og, hvis da Nogen imod Forhaabning
befindes vegerlig eller forsommelig, sig efter hans For¬
anstaltning til dette Arbeide at indfinde, eller deres tillag¬

de Deel ikke tilbørligen at forferdige, skal de derfor efter

Sagens Beskaffenhed med vilkaarlig Straf vorde anseet.

Som det og fornemmes, at Sandbjergene vorde beska¬
diget, og Sandflugten forøges, formedelst Lodseierne

lade deres Creature uden forsvarlig Beopagtning gaae i
Sandklitterne: saa skal det herofter være Alle og Enhver

N3

for¬
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25 Aug. forbudet, enten at lade deres Creature uden Hyrde

gaae i Sandklitterne, eller og dermed at komme paa
de bare og løsrevne Sandflugts=Pladser, under 10
til 20 Rdlrs Straf efter befindende Omstændigheder

Halvparten til Angiveren, og den anden halve Part til
Sognets Fattige.

5 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalinemanden over Aggers¬

huus=Stift), ang. at de i Christianiæ Byes For¬

stæder boende Slagtere skulle, ligesaavel som An¬
dre, holde sig Christianiæ Byes Privilegier og Politie¬

Anordning efterretlige (U).

11 Sept.

Resolution, ang hvad Opsyn Holmens Provst
skal have over Soe-Cadetterne ().

5. 1.

Holmens Præst skal anbetrots det generale Opsyn
over Søe-Cadetternes Underviisning i deres Christen¬

dom, saa at han skal have Indseende med den beskikkede
Informator, at han grundig underviser Cadetterne i alt
8. 2.

det, der henhører til deres Saligheds=Sag. Saa skal

han og være den, hos hvilken alle Cadetter uden Forskjel

skal confirmeres, efter den Regul, som i Fo ordn. af
5. 3.

13 Jan. Aar 1736 er etableret. Siden Cadetterne,
naar de have været til Confirmation, ikke ere fritagne

for Informatorernes Eftersyn, hvorledes de ei alene søge
at bevare, men endog anvende den i deres Religion fat¬
tede Kundskab, saa skal han fremdeles have Opsyn over

de eengang Confirmerede, og til den Ende, saalænge
Cadetterne staae ved Choret, være den Skriftefader, til
5. 4.

hvilken de sig skulle holde. Han skal i alle Tretter der
maatte reise sig imellem Informatoren, Cadetterne, eller
deres Forældre, Underviisningen angaaende, samt deres
Con¬

(u) See Privil. 26 Sept. 1741, i sær §. 9.
(1) Af Aothes Rescripter I. 257.
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Confirmation, følgende Præparation, og Altergang, ha¬ 11 Sept.
ve Magt og Myndighed, naar samme ham af Informa¬
toren, eller Cadetchorets foresatte Chef og Officeers, an¬

meldes, at decidere saaledes, at Sagen derved er afgjort

og endet. Cadetchorets Chef og Officers skal vise 6. 5.

Provsten, i denne hans havende Opsyn al Hjelp og As¬
sistence.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at ber 12 Sept.
sørge Kongens Torv broelagt, (siden Træerne om Sta¬
tuen derpaa skal borttages).

Rescr. (til samme), ang. Amalienborg=Haves og 12 SSept.
derved liggende Mynsterpladses Overladelse til at be¬
bygges (R).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Jydland),15 Sept.

ang. at Omkostningerne paa visse Landstrygere
og Løsgængere maae reparteres paa Stiftet.
Gr. Det er andraaet, at der i Nørre=Jydland skal findes
Mængde, ia hele Bander, af Landstrygere og Løsgængere,
som omløbe, for at øve Roverie, Mord og Brand; men at

Enhver baade i Kjøbstæderne og paa Landet undseer sig for at
lægge Haand paa jaadanne Folk, og lade dem paagribe, siden
*

de ikke vide, hvorfra Omkostningerne til deres Paagribelse, Op¬
pasning, Forslegning i Arresten, Vognleie til deres Befor¬

dring med Vagt, skal komme. Paa det at Landet kan blive
befriet fra saadanne Landstrygere og Løsgængere, som om¬

løbe, for at øve Røverie, Mord og Brand, er funden
for godt,

At saadanne Omkostninger skal, ligesom i andre De¬

linqventsager, reparteres paa det Stift hvor saa¬
danne Personer paagribes, og at til Vognleie i slige

Tilfælde ikke maae tages høiere end 1 Mark Danske af
hver Miil.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands= 15 Sept.
Stift), ang. at ingen Kalksteen eller deraf brændte
N4

Kalk

(2) I Plac. 15 Sept. 1749; cfr. Rescr. 3 Octobr. og 12
Decbr. 1749, 10 Octobr. 1750, 27 Aug. 1751 og 17
Maii 1780.
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Kongelige Rescripter

—

15 Sept. Kalk (y) fra Saltholmen maae uden for Kongens Ri¬

ger og Lande samt Fyrstendomme og Grevskaber udfø¬
res (D).

15 Sept.

Rescr. (til Amtmanden over Tryggevelde=Amt), det
samme, saavidt angaaer alle Slags Kridsteen og Kalk¬

steen som falder ved Stevns eller Faxøe, samt den
deraf brændte Kalk.

15 Sept.

Rescr. (til Rentekammeret), Notits om næstfore¬
staaende 2 Rescripter.

19 Sept.

Rescr. (til Stiftbefgl. og Biskopen over Aggers¬

huus=Stift), ang. hvorledes Skydsen af Leilæn¬
dingerne til Jorddrotten skal betales (a).
Gr. Almnen i Hurdals= og Feirings-Annexer under Edsvold¬
Præstegjeld har over deres Sognepræst klaget i adskillige Poster,

nemlig, 1) Nattehold og 2) Skyds paa Kirke=Reiser: 3) at
han skal have paalagt 11 Stykker i Huredahls= og Feirings¬

Annexer af det ham benesicerede Godses Bønder i Skydsfærd¬

Penge 1 a 15 Rdlr., som hver Opsidder paa en øde, halv
eller fuld Gaard maae svare aarlig; om der endog ere 3 4 4
Opsiddere paa en Plads, maae enhver dog svare lige ved den,
som alene bruger en fuld Gaard der alene bør forrette 12

Mile Skyds i Følge Loven, saa at 2 fattige Opsiddere paa en
liden ringe Rydningsplads, Buraas kaldet, der skylder 5 Lyd.

Tunge, og maae betale aarlig 2 Rdlr. i saadan Skydsfærd;

og, naar de har vildet modstaae at betale saa meget i denne
Skydsfærd, som han vilde have, stræber han paa al Maade

at fortrædige dem derudi, at En og Anden er bleven tilsagt
at skydse i det allerverste Fore eller strengeste Plovtid, m. m.

Af Erklæring er fornummen, at Stiftbefal. og Biskopen ikke
finde, at Anklagerner de angivne Poster have havt skjellig Aarsag
at klage, alene at Stiftbef. og Bisk. holde for, at Prrsten ubillig af

Opsidderne paa Gaarden Buraas, hvilken dog Anklagerne uret¬
telig anføre som en Rydningsplads, har ladet sig betale af hver

Opsiddere 1 Rdlr. for Skydsen; berettende ellers, at, da Lo¬
vens 3 — 14

—

19 forbyder Landdrotter, at besvære deres

Ceilændinger med Skydsfærd længere end 3 Mile=Veis tillige,
og

(7) Om Kalken see Rescr. 31 Octobr. 1749.
(2) See næstfølgende 2 Rescripter, samt Forbud (Rescr.) 4
Martii 1752 og Toldtarisen 1762 paa Kalkstene; alt
ophævet ved Toldtarifen 1768.

Ca) Cfr. Rescr. af 2. Sept. 1763.
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og det ikke oftere end 4 Gange om Aaret, saa have Jorddrot¬ 19 Sept.
terne og Benificiarii gjort sig den Slutning, at deres Leilæn¬
dinger skulde være pligtige til, hvert Aar at skydse 12 Mile,
og, naar Leilændingen var langt bøende fra Landdrotten, da

have ladet sig betale aarlig 1 Rdlr. 2 Ort for samme Skyds,
som er 12 6 Milen, dog at der er taget mindre af de Lcilæn¬

dinger, der besidde mindre Gaarde, hvilken Praxin Præsten
har fulgt.— Til videre Klage over saadan Skydsens Beta¬

ling at forebygge, befales:

2

Naar Leilændingen erbyder sig at betale Skydsen
med Penge, maae Jorddrotten ikke tage mere end af

en fuld Gaard 1 Rdlr. 2 Ort, af en halv Gaard 1 Rdlr.,

og af en øde Gaard 2 Ort, i hvor mange Opsiddere der
end maatte være paa Gaardene; men ingen Jorddrot

maae forbinde sin Leilænding til at betale Skydsen med
Penge, naar han tilbyder sig at forrette Skydsen in
Natura.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at den 26 Sept.

Plads uden for Kjøbenhavns vestre Port ved Pest¬
huset eller den murede Galge herefter skal være Retter¬
stedet for Borgrettens Jurisdiction (b).

Rescr. (til Borgretspræsidenten), Notits om 26 Sept.
Forestaaende; og at, naar af ham hos Comman¬
danten i Khavn skeer Anmeldelse, det da vorder anord¬

net at assistere med fornøden Commändo baade til at

slaae Rreds paa Retterstedet, som at følge Delinqven¬
ten under Executionen, naar han skal knibes.

Confirmation og Forbedring paa Christianiæ 26 Sept.
Byes Privilegier.
Gr. Efter derom af Magistraten, Byens 12 Mænd, og de

hedste Borgere, følgelig Rescr. af 10 Martii 1747 gjorte For¬

slag samt Stiftbefalingsmandens Betænkning, er funden for
godt hermed at confirmere, stadfæste og forbedre de Kjøbstæ¬

den Christiania forundte Privilegier, saaledes som følger:

N 5

Gjæst¬

(b) See Rescr. af Dags Dato, 25 Sevtbr. 1761, 5 Febr.
1762, Forordn. 15 Junii 1771 og Rescr. 19 April 1780.
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Kongelige Rescripter,
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26 Sept.
§. 1.

Gjæst eller Fremmed maae ikke handle med Gjæst
eller Freiamed, men Fremmede som formedelst Tracta¬

terne dertil ere berettigede, maae vel kjøbe fremmede Va¬
re, og sælge deres egne, dog ikke at maae handle med

nogen anden end Kongens egne til Hardelen berettigede
Undersaatter og det i saadanne Partier, som Forordn

af 4 Aug. 1742 Art. 10, og den 3die Articul i disse
Privilegier foreskriver, alt under Varenes og deres Vær¬

dies Fortabelse og 100 Rdlrs. Bøder af den Kjøbende og
Sælgende, hver for den halve Deel at udredes, saa ofte de
5. 2.

maatte betrædes, sig derimod at forsee. Ingen Borger
eller anden Indbygger i Christiania og dens District maae

tage Fremmedes eller Udenbyes=Kjøbmænds Penge
eller Gods, og have Nederlag med dem, og samme
bruge til de Fremmedes eller udenbyes værende Kjøb¬

mænds Gavn og Nytte, aleene; ei heller maae de under¬
staae sig, at indtage i sit Huus eller sin Søebod nogen

Fremmedes eller andre til Handelen Uberettigedes Vare
til ulovlig Løuhandling og Underflæb, mindre i saa

Maade lade bruge, eller laane sit Navn til Indkjøb,

Oplag eller Udsalg i smaa eller store Partier til Nogens
Nytte og Fordeel, som ikke ere Borgere til Christiania;
men med de Vare, som fra andre Stæder til Forhand¬

ling gives i Commission, hvilket ingen Anden der i Byen,
end de som til Handling ere berettigede, maae imodtage,

forholdes det efter Commerce=Forordningens 15de Art.,
saa at ikke mindre Qvantum af saadanne i Commission

havende Vare paa een Gang maae udsælges eller til No¬

gen afhandles, end efter samme Forordnings 10de Arti¬

cul, alt under Pengenes og Varenes Forbrydelse og 30
Rolrs. Bøder 1te Gang, 2den Gang dobbelt, og, om
det er en Borger, som 3die Gang i nogen Forseelse
imod denne Articul befindes, skal han have forbrudt

sin Borger=Ret, og, dersom det er en anden Ind¬

bygger

Resolutioner og Collegialbreve. 203 1749.
i

*

bygger eller Kjøbmandstjener, der sligt begaaer, da, 26 Sept.
foruden Pengenes og Godsets Confiscation samt fornævn¬
te Bøders Udredelse 3die Gang at ansees som en Kongel.
Mandats Overtræder. Alle fra Udenrigs=Steder

til Christiania kommende Kjøbmænds=Bare maae ikke

af nogen Fremmed ei heller Udenbyes=Kjøbmand, Skip¬

per eller anden Person af Skibe og Fartøier forhandles,
Styrte= og Tonde=Gods, uden i hele og uadskilte Læ¬
ster, og Stykgods en Gros, i saadanne Embalagier og

Partier, som Forordn. af 4 Aug. 1742, Art. 10 befa¬

ler; og maae ingen sine Vare, Klæde, Drogetter, og
deslige uldene eller med Silke og Cameelhaar melerede,

deslige Silke=Estoffer, Kram, Specerier, Vine, Bræn¬
devine og andet Stykgods, af hvad Navn nævnes kan,
og fra hvad Sted samme end indføres, af Skibe eller

Fartøier udsælges uden alene til Kjøbmænd og andre til

saadan Handel=Berettigede efter den 8de Articuls For¬
meld i Commerce=Forordningen; ikke heller maae saadan¬
ne Vare opføres i nogen Mands Huns til hemmelig

Handling og Udhøkring, men i de dertil anvisende Bo¬
der, Kjeldere eller Steder at sælges i saadanne Partier,
som forbemeldt: saa maae og ingen af fornævnte Kjøb¬

mand, Skippere eller anden Person ligge længere der
paa Stedet, for at forhandle sine Vare, end til den Tid,

at det Skiberum, som han ankom med, igjen afgaaer,
eller i det længste 4 Uger fra den Dag Skibet til Byen
indkom, og Angivelsen paa Toldboden skeede; kan forin¬
den saadanne Vare ei blive afhændede, da skal de oplæg¬

ges under Byens Laas i de Boder eller Steder, som der¬
til efter Anordningen bliver dem anviist, indtil de enten

efter Told-Ordonancen igjen udføres, eller blive givne
de til Handel Berettigede i Commission til Afhand¬
ling, efter 2den Articul, eller og at de sælges ved of¬
fentlig Auction i saadanne Partier som Commerce=For.
ord¬

1. 3.
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26 Sept. ordningens 10de Articul paabyder.Skippere (c),

Styrmænd og Baadsfolk som i Christiania eller dens

Forstæder hjemmehøre, maae ei holde Kramboder

eller noget af deres Huse, Skibe eller Fartøier udsælge,
enten i store eller smaa Partier, af de Vare som Kjøb¬
mændene handle med; men de skal leve af deres Hyre

Koplaken og lovlig Føring: og hvad de af Stykgods el¬
ler Kjøbmands=Vare i deres Føring have, det skal de først

beviisligen tilbyde deres Kedere og Befragtere; men,
hvis de ikke vil betale derfor, hvad Andre give ville, og

Markeds=Priis kan være, da maae de sælge dem til hvem
af Byens Negotianter de lyste, dog ikke uden i Partier,
som forbemeldt er; ei heller maae Skippere eller Skibs¬

folk directe eller indirecte antage eller forrette Fremme¬
des Commissioner hverken ved ind= eller udførende Va¬

re, og det alt som i denne Art. er meldt, under Vare¬
nes Confiscation og 30 Rdlr. Bøder for hver Gang.
Jørrigt skal det ikke være forbuden nogen Styrmand
eller Baadsmand imidlertid Losning og Ladning skeer,

at sælge ved Toldboden, til hvem og i hvad Partier han

vil, sin Fring, som alene maae bestaae i Citroner
Pommerantser, Appelsiner Æbler Pærer, Valnød¬

der og andre Nødder Castanier, Rødder, Log, Kaal,
og deslige Frugter, men ingenlunde saadanne Vare som

Kjøbmand og Borgere ellers handle med og det under
5. 4.

Varenes Forbrydelse. Alle Slags indenlandske Victu¬
alier og Kornvare, som søeverts indkomme eller føres,

saasom Hvede, Rug, Malt, Byg, Havre, Meel, Erter og
Gryn, maae i de første 8 paa hinanden følgende Losse= el¬
ler Arbeids=Dage, efter at Skiberummet dermed til Byen

er ankommen, den Dag uberegnet som det indkom (d),
sælges
(0) Cfr. Rescr. 3 Febr. 1753, 6. 3.

(d) Disse 3 Dage ere forlængede ved Fdn. 3 Aug. 1756, 6.

3, klac. 30 Julii 1768, Toldsdn. 1768, Cap. 6, §. 6
og R. 22 Sept. 1773.
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sælges af Fartøiet til alle Byens og dens Jurisdic. ion 26 Sept.

underliggende Forstæders Indvaanere (e), uden Forskjel
baade i store og smaa Partier indtil z Tønde inclusive,

dog Erter og Gryn indtil en Skjeppe inclusive; fede Va¬
re, saasom røget Flesk, sælges i hele Sider; saltet grøne
Dito i halve Sider; tør Fisk og røget Kjød, Tælg og

Lys 1 Bismerpund; Ost i hele stykkeviis, alle Slags
saltet Fisk i hele og halve Fjerdinger; Smør i Fjerdin¬

ger, Ottinger og halve Ottinger; saltet Kjød i halve

Tønder; tørre Flyndre og deslige et heelt Bundt; røge¬
de og tørre Sild i Snesetal, og en Oel eller 80 Stykker:

men, naar de første 8 Dage (t) ere forløbne, maae Korn¬
Varene ei anderledes sælges end i Partier nemlig i det
Mindste en heel Læst af een Species, eller alt det, som

deraf haves til Rest; Erter en halv Læst, og Gryn 3

Tønder eller alt det som haves til Rest af hvert Slags;
og fede Vare saasom røget og grøn=saltet Flesk, tør

Fisk og røget Kjød, item Ost ei mindre end et heelt
Skippund af hvert Slags, eller alt det, som haves af
hver Sort til Rest; Tælg og Lys i halve og fjerdedeel

Skippund; all= Slags saltet Fisk i hele og halve Læster;
Smør i hele Fjerdinger og derover; saltet Kjød ei min¬

dre end 3 Tønder; tørre Flynder og Sild i Tusende ac

sælges; og det alt til Kjøbmænd og Høkere, samt an¬
dre i Byen, som have Leilighed at gjøre deres Provision
af slige Vare til deres egen Fornødenhed; dog beholder

Bærums., Hachedals= og Eidsvolds=Jernverkers
Eiere den dem ved Forordn. af 9 Jan. 1736, §. 10 for¬

undte Frihed: alle andre Slags indenlandske Victualier¬
og ædende Vare maae sælges af Fartøierne, naar de kan,
baade i smaat og stort til alle Indvaanerne, som før er

meldt, dog ingen Slags, som i Fustager indføres, at
ome

(e) Samt Land=Almuen, see ibidem.
(1) See sammesteds.

1749. 206
—

Kongelige Rescripter,

)

26 Sept.omlagges i andre Træer end de indkomme. Og det
alt, som i denne Art. meldes under de solgte Vares Con¬

fiscation og 100 Rdlrs (8) Mulct af den Sælgende, hver

Gang Nogen befindes herimod at handse. Men de Skip¬
pere, som seile imellem Rigerne og Provincerne, og ei

have over 3 Læster inde af fornævnte Vare, maae sælge

samme som de bedst kan, og til hvem de vil. Hvad en
eller anden Indvaaner i Byen i saa Maade af Skiberum¬

mene kjøber, skal han strax lade føre til sit Huus, og paa
sine Loster eller Søeboder; og de som til Handling ere

berettiget, ei udsælge Noget igjen uden fra bemeldte Ste¬
der. Skulde Nogen i dette eller andre Tilfælde, under

Prætext at det er hans egen Handling, for sine Venner,
Tjenere eller Andre, som ei skatte til Byen, eller have

Ret til borgerlig Næring, skjule eller forberge deres

Handel og Kjøbmandskab, af hvad Navn nævnes kan,
da skal Varene for Eiermanden være forbrudt hver Gang,

tillige med 30 Rdlrs. Bøder 1te Gang, 2den Gang dob¬
belt, og saa fremdeles hver Gang dobbelt, og den i saa¬
dan Collusion skyldige Borger at miste sin Handels= el¬

ler Borger=Ret; og, er den samme ikke Borger, da

bøde 1te Gang 50 Rdlr., 2den Gang dobbelt og saa
*

fremdeles; mey, aflægger han sin Eed paa, at saadan
Handling var ham uvidende, og at det ikke er skeet med

hans Villie eller Samtykke da bør han for sin Part for
§. 5.

fornævnte Straf og Bøder være befriet. Hvorvidt og
hvorledes fremmede og Kongens egne Undersaatter saale¬
des ere bevilgede at maae sælge og forhandle deres Vare

fra de Skiberumme eller Fartøier som for Christiania
ankomme, det skal Havnefogden dem forud ved deres

Ankomst erindre om; ligesom der og paa Toldboden og
ved Bryggene paa Byens Bekostning skal være opsla¬

gen en Extract af disse Privilegier til de Fremmedes
og

(8) Kun 10 Rdlr., see Rescr. 1 Maii 1750.
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og andre Vedkommendes Efterretning: og, skulde da be¬ 26 Sept.
findes, at Nogen sig derefter ei godvillig vilde rette, el¬
ler med utilbørlige Ord og Trusler derfor Havnefog¬
den begegne, da skulle de 1te Gang betale 10 Rdlrs.
Straf, 2den Gang 20 Rdlr., og 3die Gang føres til

Aggershuus-Fæstning, der et halv Aars Tid i Jern

at arbeide efter Sagens Beskaffenhed og Politie=Rettens
Kjendelse. Maaleren, Brageren og Beieren med de¬

res antagne og underhavende Folk og Tjenere skal lovlig

og forsvarlig maale, vrage og veie alle ind= og udfø¬
rende Vare, samt nøie observere, at Intet maales,

vrages eller veies for Nogen, som ingen Ret haver til at
kjøbe med de Fremmede eller paa Bryggene, ei heller for

Nogen, som handler imod disse Privilegier, saafrem de

ikke derfor som vedbør, vil stande til rette, og ellers

være de Sælgende ansvarlig for den Skade, dem derover
maatte tilfeies: og skal Maaleren og Brageren tilholde
sine UnderMaalere og Bragere at de intet herimod

gjøre, saasremt de ikke derfor vil bøde 5 Rdlr. for hver

Gang, hvilke Strafbøder skal tages af deres Løn; og,
hvis de ikke noget havr af samme tilgode, da Maaleren

og Brageren selv at betale Bøderne, som den der ikke
har havt bedre Tilsyn med dem, og siden søge sin Regres,

som han bedst veed og kan. Og, paa det Maaleren og
Vrageren samt Veieren ei skal undskylde sig med Uviden¬
hed, om hvo der ere berettigede, med Fremmede eller

ved Bryggene at kjøbe eller sælge, saa skal de hver for

sig ved hvert Aars Begyndelse under Raadstueskriverens
Verification tilstilles en rigtig alphabetisk Rulle 1) over
de Kjøbmand, som til Handelen efter de dem meddeel¬

te Borgerbreve ere berettigede; (2 over Andre, der ere

Borgere af Høkere, Vertøhuusmænd, Haandverker

og deslige; og 3) over alle andre Byens Indbyggere,
som alene til deres Huusholdningers Fornødenhed maae
ind¬

5. 6.
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26 Sept. indkjøbe: hvorefter Maaleren, Brageren og VDeieren
sig haver at rette; og, saafremt de maatte finde Mis¬

tanke til Nogen enten at give sig uret Navn, eller ei at
kunne have Ret til saadan Handel at gjøre efter disse Pri¬

vilegiers Indhold, mindre kan vise nogen tilforladelig

Rigtighed for sig, da at anmelde sligt for Politiemeste¬

ren, for at indhente Underretning om Beskaffenheden,
førend Noget for saadan Person enten maae maales,

vrages eller veies. Ellers skal Maaleren, Prageren

og Veieren, saa ofte som det enten af Magistraten, Po¬
litiemesteren eller de 12 Mænd paa Borgerskabets Vegne
forlanges, give dem Udtog af deres holdende Bøger,

hvad af ethvert Skiberum eller Fartøi er bleven losset,
veiet, maalet og vraget, saa og til hvem Godset eller

Varene ere blevne solgte og forhandlede, og det ved Dag
5. 7.

og Datum. Ingen Borger eller nogen Anden maae i

Christiania-Fjorden udfare, for at gjøre Kjsbmand¬
skab med de ankomne fremmede eller andre Skippere
og Kjøbmænd, førend Skiberummet eller Fartøierne

paa Havnen for Byen er ankret, og sig paa Toldboden
har angivet, under 30 Rdlrs. Bøder 1te Gang, 2den

Gang dobbelt, og 3die Gang, om det er nogen Borger,
som dermed bliver betrædet, han da at have tabt sin
Borger-Ret, men, er det en Anden, da han at være

høieste Straf undergiven efter Stand og Vllkaar. Lige¬

ledes maae ingen Skiberumme enten af Kongens egne
Undersaatter eller Fremmede ligge i Udhavnene i Chri¬
stiania=Fjorden, der at bryde deres Last, og indeha¬
vende Vare at falholde eller sælge, under bemeldte Straf.
Og forholdes det i øvrigt med denne Post stricte efter

Told=Ordonancen, som nævner, hvor, og hvad Vare paa
5. 8.

ethvert Sted, alene bør og maae udlosses. Ingen maae

i Aggershuus=Stift med nogen Slags Kjøbmænds= eller
Krambod -Vare til Landprang og Præjudice for Byens
Kjøb¬
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Kjøbmænd og Krambodhandlere i Alnemaal eller Vog 26 Sept.
paa Landet omlöbe, og der falholde, eller sig nedsæt¬

te, mindre sammesteds igjen til Forprang opkjøbe og
sig tilforhandle nogen Slags Vare hos Bonse= eller An¬
dre, under Varenes Confiscation og 30 Roir. Bøder 1te

Gang, 2den Gang dobbelt og 3Lie Gang foruden Va¬
renes Forbrydelse, at vorde anseet som en Kongelig,
Mandats Overtræder; og de, som til saadanne Land¬

Fræmmere har betroet deres Dare at ansees med lige

Bøder og Srraf, om det er en Kjøbmand og Borger,
men, er det en Fremmed eller anden til Handel ube¬

rettiget Person bøde 1te Gang 50 Rdlr., 2den Gang
dobbelt, og 3die Gang paa samme Maade som Omløber¬
ne ansees; skulde Landkræmmeren ei kunne udrede fore¬

staaende Bøder, da skal Godsets Eiermand samme for

ham betale, og Landkræmmeren afigevel at arbeide 3
Aar i Stiftets Tugthuus; ligesom det og skal være al¬
deles forbuden, at ingen Bonde eller andre i Aagers¬

huus=Stift Boende maae drive nogen Handel med Kjøb¬

mænds= og Krambod=Vare paa Landet; til hvilken En¬

de de, som saadan ulovlig Handel til denne Tid have
brugt, bør sig derfra entholde, alt under alle de Vares

Confiseation, som hos dem kan antræffes og 100 Rigs¬

dalers Bøder hver Gang de sig herimod forbryde; til
den Erde lader Stiftbefalingsmanden ved Fogderne
foranstalte, at denne Articul, samt alle andre Poster i

disse Privilegier, Landet vedkommende, Ord for Ord
til Alles Efterretning over hele Stiftet vorder publiceret:

og maae det da være de boesiddende Landkræmmere til¬

ladt, inden 3 Maaneders Forløb efter Publicationen de¬
res Vare til nærmeste Kjøbstæd at henføre og dem sam¬

mesteds enten selv ud af Haanden til Kjøbmaænd, eller
ved offentlig Auction forhandle: men, paa det den for
Kjøb¬

V. Deel. 1 Bind.

O
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26 Sept. Kjøbstæderne i Almindelighed saa høit skadelige Land¬
prang, som baade af boesiddende og omløbende Landkræm¬

mere paa Landet øves, efter fornævnte Tids Forløb een
Gang for Alle der i Stiftet kunde blive reent hemmet og

asskaffet, da befales, at Alle og Enhver, som derefter
om nogen paa Landet boesiddende Kræmmer er eller
kan blive vidende, skal det strax for Stedets Foged vid¬
nesfast, mundtlig eller skrivtlig, anmelde, eller, om An¬

givelsen ei skeer vidnesfast, da skal Fogden meddele Angi¬
veren skrivtlig Beviis for Angivelsen, om han det forlan¬

ger, hvorefter Fogden strax og ufortøvet i Angiverens
Overværelse, om Angiveren vil være tilstede skal gjøre

lovlig og nøie Undersøgning hos den, som for saadan

Handel er angiven, og alle de Vare som da hos ham
til Forhandling befindes, tillige med Personen selv, om
Fogden det fornøden eragter, arrestere, og Lehnsman¬

den i Sognet ved Specification overlevere til Forvaring

indtil Sagens Uddrag; derefter skal Fogden strax ansøge

Amtmanden om Ordre til Sorenskriveren at holde Ex¬
tra=Ret og Ting, og i Sagen ufortøvet at kjende, da
Landkræmmeren foruden Varenes Confiscation og Bø¬

derne, som før er meldt, tillige bør tilpligtes at erstatte

Processens Omkostninger; hvorpaa, efter foregaaen¬
de lovlig og sædvanlig Publication, Varene ved offentlig
Auction i Lehnsmandens Huus, hvor de ere i Forvaring,

skal sælges, med Condition at Kjøberne dem strax betale
og annammer; og nyder da Angiveren imod vedbørlig

Qvittering det Halve af Varenes Beløb saavelsom de
halve Bøder uden nogen Afkortning for Omkostninger¬
ne eller Andet, og Fogden den anden halve Deel eller

det øvrige. Vil Angiveren have sit Navn fortiet, da
maae Fogden det ikke for Nogen aabenbare, under 100

Rdlrs Mulct til Stiftets Tugthuus (h). Med de om¬
løben¬

(h) See Rescr. 3 Febr. 1753, 5. 2, og Rescr. 11 April 1755.
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løbende Land= eller Bisse=Kræmmere forholdes det 26 Sept.
saaledes, at Alle og Enhver, som 4 Uger efter fornævn¬

te Publications Dato nogen saadan attraperer, maae og

skal ved sine egne Børn Tjenere, Naboer eller Andre
anholde baade dem og Varene, som de have med at fa¬
re, og enten overlevere begge Dele til Lehnsmanden,

eller holde dem i Forvaring hos sig selv, indtil det for
Fogden er angivet, som derefter foranstalter alle Ting
paa samme Maade, som om de Borfiddende foranført er;

og under Processen lade Bissekræmmeren forklare af

hvem han Varene, til at omløbe med, har bekommet,

paa det Eiermanden paa fornævnte Maade og kan vorde
straffet. Angiveren nyder iligemaade uden Afkortning
det Halve af disse Vares Beløb og Bøder: er Fogden i

fornævnte begge Tilfælde selv Angiver da nyder han de
consisqverede Vares fulde Beløb og Bøderne for sig selv
alene. Derimod maae han ikke, under Embeds Forta¬

belse, naar det ham lovligen kan overbevises, enten seer
igjennem Fingre med dette, eller forsømmer at eftersætte

og antaste nogen af ovenmeldte Slags Landkræmmere,
særlig naar de for ham angives da skal han tilholde sine

underhavende Lehnsmænd, at de hver i sit District un¬
der lige Straf efterkommer det samme; dog skal det ei

være de privilegerede Gjæsigivere paa Landet forbuden
for de Rrisende at falholde Fransk= og Korn=Brændeviin,

Mød Vin, Øl, Tobak, Piber Hampelinner Tjære

og Jern; ligesom og Landboerne, der pløie og saae,
maae paa Landet kjøbe deres Sædekorn, saa og en

hver Proprietarius tilladt at forhandle, til hvem han
vil, hvad Vare der falder og avles paa hans eget Jor¬

degods; ligeledes maae og enhver Bonde ubehindret sæl¬
ge og Fjøbe sine egne Vare, det være sig Korn, Smør,
Ost, Flesk, Brød, Heste, Qvæg, Kalve, Faar Svin

eller andet deslige til sin Gaards Forbedring og Huushold¬
O 2

nings
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26 Sept. nings Fornødenhed (i): men Bergverks=Eierne om¬

kring Christiania og i dens Opland maae ikke have Oplag

paa nogen Slags Vare til Forhandling, undtagen fornø¬
den Proviant og det alene for deres Bergfolk og Arbei¬
dere, som ved Verkerne virkelig staae i Tjeneste, og ikke
sælge deraf til nogen Anden, alt under samme Privi¬

legii Fortabelse: desligeste maae Tømmermærkere eller

Kjøbmandstjenere, som for deres Husbonder i Oplan¬
det kjøbe og mærke Tømmer ei heller der have nogen
Handel og Oplag, enten af Proviant eller andre Vare,

for samme til Bønder eller Andre at udsælge, under lige
Straf, som i denne Art. om Landkræmmere er meldet,

hvormed Stedets Foged og Lehnsmænd iligemaade bør
5. 9.

have nøie Indseende. Borgere eller Andre maae hver¬

ken ved sig selv, Bud eller Tjenere uden for Byen og
paa Veiene betinge eller opkjøbe nogen Slags Vare,
men Enhver være forpligtet at søge sin Tarv, af hvis
Bonden medfører, i Byen paa Torvet; ei heller maae

Nogen om Høsten, naar Slagtedrivterne ankomme,
reise imod dem paa Landet og noget hverken i smaa eller

store Partier af dem betinge, mærke eller opkjøbe, før¬
end bemeldte Slagtedrivter saa nær til Byen er ankom¬

men, hvor de sig efter gammel Sædvane i Have pleie at
ligge til Falholdelse for Borgerskabet og Byens Indbyg¬

gere; og maae Ingen ved sig selv eller Andre kjøbe mere,
end som kan eragtes, at han til sit Huus ernødiger
Slagtere undtagen, langt mindre opkjøbe Noget fra

Fremmede eller uden Byen Boende, førend 8 Dage efter

at hver Slagtedrivt er ankommen, paa det Byens Ind¬
vaanere først kan tilforhandle sig hvad de selv behøve; ei

heller maae Slagterne, eller de som sælge Kjød i Chri¬

stiania, kjøbe noget Qvæg af bemeldte Slagtedrivt, før¬
end

(1) See Danske Lov 3—13 —25, 27. og Rescr. 11 April
1755.
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end fornævnte 8 Dage ere forløbne: alt under Confiscation26 Sept.

og 30 Rdlrs Bøder for Kjøberen, saa ofte saadant be¬
findes foruden anden vilkaarlig Straf efter Forseelsens

Beskaffenhed, hvormed Politiemesteren i Christiania ved
hans Betjente bør have Indseende, og lade de Skyldige

efter foregaaende Examen og Undersøgning tiltale for Po¬
litie=Retten til Doms Lidelse. Men, naar i Christia¬

nia bliver indrettet et Slagterlaug, da skal Slagterne

boe inde i Byen og Forstæderne, og ingenlunde uden
for Byens Grund, saavel paa Grønland og deslige Ste¬
der. Ingen maae i Byen eller dens District paa Gader,

Huse eller Bryggene omløbe med nogen Slags Kram¬

Vare, Specerier, Kryderier eller deslige at sælge,

under samme Vares Forbrydelse og 5 Rdlr. Bøder 1te
Gang, 2den Gang dobbelt; og, saasremt slige Omlø¬
bere ei kan udrede saadanne Bøder, da at lide Fængsel.

i Byens Arrestkjelder paa Vand og Brød i 14 Dage:

men, skulde Nogen 3die Gang i saadan Forseelse befin¬
des, da, foruden Varenes Consiscation, den Omløben¬

de at dømmes af Politie=Retten til Arbeide i Christi¬
ania-Tugthuus, paa 1, 2 eller flere Aar efter Sagens

Beskaffenhed; og, dersom nogen Borger har i saa Maa¬

de brugt den Omløbende som er Kjøbmændene og Kram¬
bodhandlerne til Præjudice i deres Næring, bør han 1te

Gang bøde 10 Rdir., 2den Gang døbbelt, 3die Gang
at have forbrudt sin Borger=Ret; men, er det en til
Handelen Uberettiget, skal han 1te Gang bøde 50 Rdlr.,
2den Gang dobbelt, og 3die Gang som en Kongelig
Mandats Overtræder at ansees. Saa skal og Alle

og Enhver have Frihed, slige Omløbere med deres Gods
at anholde, hvor de kunne antræffes men i sær skal
Politiebetjentene under vilkaarlig Straf dem flittig og

nøiagtig efterforske og paagribe, og, naar de antræffes
da bringe dem tillige med Godset til Politiemesteren

9 3

som

6. 10.
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26 Sept. som strax forfatter tydelig Forklaring om Varenes Sort,
Tal, Maal eller Vegt, hvorefter han Sagen paa Poli¬

tiekammeret anmelder og examinerer og undersøger og

siden lader den Skyldige for Politie=Retten til Doms
indstævne, da dermed saaledes videre forholdes, som i

23de Art. meldes. Dog skal det være Kjøbmandstje¬
nere tilladt, at frembære deslige Vare i Byen naar

Nogen samme til Eftersyn forlanger men ei dermed
Huus fra Huus at omløbe, saafremt de med lige og næst¬

forberørte Straf ei skal ansees. Hvad de angaaer, som
Hjemmegjorte Lærreder gamle Klæder af Linnet el¬
ler Ulden, hjemmegjorte Strømper og Nattrøier om¬

bære til at sælge, da forholdes dermed efter Forordn.

af 26 Jan. 1683, hvortil Magistraten visse bekjendte
og paalidelige Personer, 6 a 8 i Tallet, skal beskikke og
med Raadstue=Attest forsyne, til deres Authorisation og
de med dem Handlendes Securitet; men, i Fald de un¬

der saadan Frihed skulde øve noget Underslæb med Kram¬
eller Kjøbmands=Vare, da skal de, efter den forhen i
denne Post for Omløbere dicterede Straf, med dobbelte
§. 17.

Bøder ansees og straffes. Ingen Haandverksmand

maae bruge Kjøbmandskab videre end Forordn. af 4
Aug. 1742, Art. 4. foreskriver, under Varenes Forta¬
belse og 30 Rdlrs Bøder 1te Gang, 2den Gang dobbelt,

og 3die Gang at have forbrudt sin Borgerskabs= og
Laugs Ret; men i det Øvrige bør han sig fra al Han¬
del og Kjøbmandskab entholde, og ernære sig af sit Haand¬

verk; hvad han dertil, og til sin Huusholdning for¬
nødiger, det maae han lade bringe fra hvad Sted ham

bedst synes, naar det skeer fra første Haand og ved hans

egen og ikke nogen Andens, Correspøndence, men in¬
genlunde for fine Laugsbrødre samme at forskrive eller
dermed nogen Handel enten i Stort eller Smaat at dri¬
ve, alt under forberørte Straf, hvorimod Politiemeste¬
ron
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ren skal haandhæve dem ved deres Laugs-Artikle og for¬ 26 Sept.
undte Friheder imod Juskere, der kunde gjøre dem Ind¬
pas i deres Næring, ligesom de selv og skal holde sig ef¬

terretlig Forordn. af 23 Decbr. 1681 dens 7de og 12te

Art. Og skal det ingenlunde være tilladt andre Haand¬
verksfolk paa Landet i Aggershuus=Stift under ved¬
børlig Straf at arbeide, opholde, eller sig nedsætte end

Grousmiede, Tommermænd, Muurmestere, Væve¬
re, Teglbrændere, Pottemagere, som gjøre sorte

Potter, Bødkere Hjulmænd, Glarmestere Skræ¬
dere, som sye Vadmel, Snedkere og Skoemagere,

som sye Bønderskoe, og ikke føre deres Arbeide til Byen

eller Markeder til Forprang at udsælge; til hvilken En¬
de Amtmændene tilligemed Fogderne og Lehnsmæn¬
dene alvorlig skal være betænkt derpaa, at denne Art.
samt alt andet, som dem tilkommer at paasee, angaaen¬

de disse Privilegier paa Landet, nøie bliver efterlevet,

og at ingen anden Slags Haandverker sig paa Landet
opholder og arbeider.I Byen forbliver herefter som

hidindtil 12 af de bedste, fornemmeste og beqvemme¬

ste Borgermænd, som af Magistraten med de fleste
af Borgerskabets Forevidende, og efter deres Forestilling,

udvælges, hvilke skal paaagte, hvad til Byens og meni¬
ge Borgerskabs Tarv og Bedste kan tjene, derover høre
Borgerskabet og dets Anliggende, og samme paa en søm¬

melig Maade for Magistraten andrage, og med den der¬
over at conferere; og injungeres samme 12 Mænd derved

stricte og under vilkaarlig Straf, ikke at maae gaae Ma¬

gistraten forbi i nogen Slags Tilfælde, eller derved give
Anledning til Klagemaal og Besværing, men alene at de
blive som Membra af Borgerskabet, der skal fremføre

dets Tarv for Magistraten, som ikke heller af sig selv el¬
ler paa egen Haand, uden bemeldte 12 Mænds Samtyk¬

ke, maae anordne nogen betydelig eller usædvanlig Bekost¬

O 4

ning,
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26 Sept. ning, der kan være og blive Byens Indvaanere til Ud¬
giv: Naar Noget i Byens Affaire forefalder, som
Magistraten behøver at deliberere med de 12 Mænd om,

og til den Ende lader dem 1 a 2 Dage forud paa Raad¬
stuen irdkalde maae de under 1 Rdlrs Straf til de Fat¬
tige ikke vegre sig ved Nogle af deres Middel at møde,

saafremt de ei alle formedelst lovlig Forfald kan komme

tilstede; dog bør til saadan Samling ingen Postdag ud¬
vælges for ikke paa den Tid at hindre dem fra deres egne
Forretninger. Hvorimod de 6 af disse Borgere, som i

denne Forretning blive de Ældste, altid nyde Frihed

for andre Byens Bestillinger, undtagen at sidde i Po¬
litie=Retten samt Tugthuus= og Brand Commissio¬
nen, Enhver efter sin Tour; men de øvrige 6 maae ei
undslae sig for nogen af Byens Ombudde, naar de der¬

til af Magistraten vorde beskrkkede medmendre de der¬

for ved særdeles Kongel. Bevilgning ere befriede hvor¬

fra ei heller de Handlende der paa Stedet som med
Caracteer ere benaadede, der ikke virkelig staae i Kon¬
5. 13.

gelig Tjexeste, sig maae eller bør unddrage. Ingen maae

herefter tilstædes Borgerskab i Christiania at negotiere

som Kjøbmand, medmindre han, til at begynde sin
Handling med beviser at være eiende i det mindste 500

Rdlr. egne Midler; derforuden skal han sammesteds ærlig
og redelig have tjent ved Negotien først for Dreng i

7 Aar og siden for Karl i 3 Aar, eller, om han be¬
viisligen redelig har udtjent sine Drenge=Aar paa et an¬
det Sted, da at tjene i Christiania for Karl i 5 Aar,
og altsaa Negotien forstaaer, saa og om sit Forhold kan
fremvise autentiqve Pasbord, og er 25 Aar (k): men

Kjøbmands=Børn i Byen, der vil foretage sig selv no¬

gen Handel, som de hos deres Forældre eller Anden kan
have lært, og findes beqvem til, maae, naar de fulde 18
Aar

(h) See Rescr. 3 Febr. 1753, 9. 3.
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Aar have opnaaet, og deres Forehavende kan agtes at26 Sept.

være til deres Gann og Forfremmelse, tillades Borger¬
skab, og at handle, dog under Curators Tilsyn, ind¬
til de opnaae deres 25 Aar, efter Loven. Vil og No¬
gen, som har været Borger og Handelsmand paa et an¬

det Sted i Rigerne, og derfra producerer vedkommende

Øvrigheds Attest, samt at han har gjort Rede og Rig¬
tighed for hvis han i Byens Bestillinger har forestaaet,
og ham af Øvrigheden har været betroet etablere sig i

Christiania, og der bruge den samme Handling, som han
heviser paa det første Sted at have havt, da maae det og

tilstædes, naar han beviser paa en tilforladelig Maade
at være fornævnte Summa virkelig eiende: og, dersom

nogen Fremmed af saadan Nation eller Religion som

i Norge er tilladt, vil nedsætte sig der paa Stedet til at
handle, da skal han nøiagtig bevise at han er eiende i det

mindste 1000 Rdlr.; dernæst at han forstaaer den Hand¬
ling, som han agter at bruge; saavelsom ved sit Borger¬

skabs Tagelse stille vederheftig Borgen for at han skal

forblive der i mindste 12 Aar, og at han ikke søger Bor¬
gerskab i anden Hensigt end for at bruge Handling for
sig selv, og ikke er enten Tjener eller Campagnon af eller
med nogen Udenlandske: og skal han da holde Dug og

Disk i Byen, samt svare og udstaae dens Skatter, Tyngs¬
ler og Paabudde lige med andre Borgere i Byen. Ellers
er og bliver enhver Handlende tilladt, at træde fra deres

første Brug til anden Næring, og sig derom hos Magi¬
straten anmelde, ( paa nye indskrive lade, naar ikkun

det, som om Kjøbmænd og Kræmmere ovenmeldt er, nøie

vorder iagttaget. Kjøbmand en Gros, som derpaa ny¬
de Borgerskab, octroierede Compagnier eller andre

Societeter, som ere privilegerede Mannfacturister,

Saltskibs=Redere, eller de, som indkjøbe hele Skibs¬
ladninger Salt, og Saugbrugere, naar de ei har vun¬

O 5
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26 Sept. det Borgerskabet som Kjøbmænd, maae ikke i Christiania
sælge deres Vare eller Manufacturer i mindre Partier

end Commerce=Forordningens 11te Art. tillader, under

Varenes Forbrydelse og 30 Rdlrs Bøder 1te Gang,

2den Gang dobbelt, og, 3die Gang, at have sin Han¬
delsret forbrudt; men, vil Kjæbmænd og Kræmmere

ei afkjøbe Manufacturisterne deres fabriqverede Vare,
da maae Vedkommende udsælge dem baade i smaa og
store Partier, saaledes som de kunne og bedst vides.
5. 15.

Ingen Kjøbmand eller Kræmmer i Christiania maae,

under Varenes Forbrydelse og 50 Rdlrs Bøder hver
Gang hölde mere end een aaben Krambod, eller have

offentlig Sælgested mere end i eet Huus udi Byen, Søe¬

boderne ved Bryggene undtagen, paa det de andre Bor¬
gere og Kjøbmænd ei derved skal præjudiceres; dog for¬

staaes dermed ei Markedsdagene, da de paa Torvet og
maae holde en aaben Bod, med hvad Vare de kan have
§. 16.

at sælge. De som have vundet, eller herefter vinde Ber¬

gerskab paa Høkerie, Huus=Næring, eller Smaa¬
Handel og Haandtering, maae under Varenes Fortabelse
og 100 Rdlr. Strafbøder 1te Gang, 2den Gang dob¬
belt, og 3die Gang have sin Borger=Ret forbrudt, ik¬

ke efterdags handle med andre Vare ei heller til nogen

Inden= eller Uden=Byesmand udsælge dem i større Par¬
tier paa een Gang og til een Person, end herefter mel¬

des, nemlig: 1) Hvede, Rug, Byg, Malt, Blandings¬
korn, Havre, Bønner, Vikker og Enebær, 3 Skjepper:
2) Salt, Kommen eller Karve, Gen, Meel, og Er¬

ter, et Qvarteer eller 2 Skjepper; 3) saltet Kjød, Torsk

og Sei, item Tjære, z Tønde; Makrel, Sild og an¬
dre indsaltede Fiske=Vare, item Beeg et Qvarteer eller

X Tønde; og Tran i potteviis: 4) røget Kjød, grønsal¬
tet Flesk, Tælg, Lys, Ost, alle Slags tør Fisk Klip¬

fisk saltet og røget Aal, Lax, tørre Gedder, Rav¬
Rekling
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Rekling og store Flynder, et Bismerpd. eller 12 Skaal¬ 26 Sept.
pund; Smør 3 Otting i Træer, og et Bismerpd. uden

Træer; røget Flesk ingen hel Side, og smaa Flyndre et

heelt Bundt eller 100 Stykker: 5) brun Sirup, grøn
Sæbe, Humle og Tobak et heelt Skaalpund: 6) Øl og
Kornbrændeviin, som de selv brygge eller brænde, maae

de sælge saa lidet og meget som forlanges, Skibs=Gl

undtagen, som de ikke maae brygge eller sælge: 7) af alle
andre søeverts indførende indenrigske ædende Vare, som

her ikke ere specificerede, og ellers ikke strider imod disse
Privilegier, samt fremmed Kornbrændeviin, tillades dem

at udsælge paa een Gang og til een Mand for 32 ß, og
af alle andre landverts indførende ædende Vare saa lidet

og meget, som de vil og kan. Af de fornævnte Vare
som (Heverts indkomme maae de lige med andre Byens
Indvaanere og Kjøbmand indkjøbe ved Bryggene af ind¬
kommende Skibe og Fartøier; men det, Landverts til

Byen indbringes, maae Høkerne, og de som paa saa¬

dan Handling har vundet Borgerskab, under Varenes
Confiscation og 2 Rdlrs Bøder ei opkjøbe, førend 2 Ti¬
mer efter at Bonden eller Landmanden dermed paa Tor¬

vet i Byen er ankommen, paa det at Stadens Indvaa¬
nere imidlertid selv først kan lade indkjøbe af Landman¬

den hvad de til deres Huusholdningers Fornødenhed be¬
høve, hvortil Ingen maae bruge nogen Høker eller An¬

dre, som igjen udsælge deslige Vare for at forebygge al
Underslæb og Forprang, saavidt mueligt er; til hvilken

Ende Consumtionsskriveren, under vedbørlig Straf,
skal paa Consumtionssedlen rigtig og paalidelig anteg¬
ne hvad Dag og Klokkeslæt Varene i Consumtionscon¬

toiret er angiven eller der ankommer (D); ligesom og Fi¬
ske¬

11) Ovenstaaende af denne §. er nøiere bestemt og forandre:
ved Rescr. 3 Febr. 1753, §. 2, 11April 1755, 4 Maii

og 31 Aug. 1770, 9 Julii 1784, Prom. 2 Octobr. c. a.

og 26 Martii 1785.
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26 Sept. ske=Kjerlinger og andre, som opkjøbe fersk Fisk af Fisker¬

ne for den igjen at udsælge, ei maae kjøbe samme før
Klokken 10 om Formiddagen, og Klokken 5 om Efter¬
middagen fra den 1 April til den 1 Octobr. og i den

øvrige Tid af Aaret ei før Klokken 3 om Eftermiddagen,

alt under Varenes Forbrydelse og 2 Rdlrs Straf. Der¬

imod maae de som have eller herefter vinde Borgerskab

som Kjøbmand eller Kræmmere, under samme Straf,
som i Begyndelsen af denne Art. for Høkere er paabuden,

ei udsælge nogen af forskrevne Slags Vare i mindre Par¬
tier, end det, som oven er anført at Høkere i høieste maae

fælge; dog skal Kjøbmændene ei sælge røget Flesk mindre
end en heel Side, Tran ikke uden i liden eller stor Fu¬

stage og ei i Pottetal; men Gl og Brændeviin maae
de under forberørte Straf ei befatte sig med at brygge
5. 17.

eller brænde til Forhandling. De, som har vundet

eller herefter vinde Borgerskab som Bertshunsmænd
samt Viin= og Øl=Tappere, maae af alle Slags Drik¬
kevare udtappe til Fortæring for deres Gjæster i Husene

eller Kjelderne saa lidet eller meget, som forlanges og be¬

høves; og uden Husene og Kjelderne maae de sælge af
samme Slags, item Vin=Edike 3 Pæle og derunder:

dog skal de kjøbe samme Species af Kjøbmændene i Byen,
undtagen Øl og Øl=Ædike, som de selv brygge og
Aqvaviter eller Brændeviin, som de selv destilere; hvil¬

ke de maae sælge i smaa og store Partier: hvorimod
Kiøbmændene ikke maae holde Bertshuus, eller sæl¬
ge af fornævnte Species mindre end en Pot eller en heel

Bouteille og derover: alt under Straf for hver i sær

som i Begyndelsen af forestaaende Art. er meldet. Verts¬

huusmændene eller Gltapperne, og ingen Anden (m),
skal og være berettiget at brygge og sælge Øl til alle frem¬
mede

(n) Dog see Rescr. 3 Febr. 1753, S. 1, 4 Maii og 31 Aug.
1770.
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mede Skippere, som der til Stedet ankomme; hvorimod 26 Sept.

de skal brygge godt og forsvarligt Øl med tilstrækkelig
Humle paa, under Øllets Consiscation og 10 Rdlr. Bø¬
der saa ofte de sig herimod forsee. Samme Straf og
Bøder skal de og være forfalden udi som herudi gjøre

dem Indpas; dog dermed ingen Skibsreder eller Skip¬
per være formeent, selv at brygge Øl til sit eget eller

førende Skibs Fornødenhed. Ingen, som vil boe i For¬

§. 18.

stæderne eller uden for Byen sig opholde, saasom i Va¬
terland, Pebervigen, Grændsen, saavidt deraf ikke i

Byens itzige Begreb efter forfattede Cart findes indta¬

gen, item ved Saugerne langs Aggers=Elv, og ellers
overalt paa Byens tilhørende Grund Jord eller Mark,

saavelsom den gamle Opslo=Byes og Hospitals=Grund
Leeret, Grønland og Hovedtangen inden Aggershuus¬

Fæstning, maae efter denne Dag tilstædes Borgerskab
som Kjøbmand eller Kræmmer til nogen Frihed efter

Byens Privilegier, medmindre de vil boe i Byen: og
skal det da saavel derudinden, som i alle andre Tilfælde

med Borgerskabs Tilladelse og Tagende forholdes saale¬
des som i 13de Art. og Loven samt ethvert Haandverks¬
laugs Artikle er anført. Skulde Nogen herimod befin¬
des, da skal han have forbrudt alle de Vare, som han

handle med, og bøde 1te Gang 30 Rdlr., 2den Gang
dobbhelt, og 3die Gang straffes som en Kongelig Man¬
dats modtvillig Overtræder (n).Ellers maae de Bor¬

gere som nu boe paa fornævnte Steder, og skatte til
Byen, for deres og Hustruers Livstid, saalænge de i

Enkestand forblive, ligesom andre Borgere handle saa¬
vidt deres Borgerbreve og disses Privilegier tillade. Udi §. 19.

Ladestederne i Christiania=Fjord, nemlig Drøbak, Hvid¬

steen, Sogn og Hølen, item Slæben, maae efter 4 Aars
For¬

(n) Til denne Post maae nøie sees de ved 16de §. nævnte
senere Anordninger.
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26 Sept. Forløb fra disse Privilegiers Publication, ikke (under Va¬

renes Forbrydelse og 50 Rdirs Bøder 1te Gang, 2den
Gang dobbelt, og 3die Gang, om det er en Borger, at

have sin Borgerret forbrudt, men en Anden at straffes
som en Kongelig Mandats modtvillig Overtræder)
sælges eller falholdes andre Vare, end de som efter Told¬
Ordonancen (0) ere tilladte paa samme Steder at lades,

losses og fortoldes hvorved alene forstaaes Træelast,
som derhen og til fremmede Steder udskibes, samt Dan¬

ske og Norske Producter; dog undtagen fremmed Salt,

som de der boende Borgere maae kjøbe i Kjøbstæderne og
udt fornævnte Ladesteder igjen falholde; men aldeles in¬

gen Slags udenrigske Vare, uden alene hvad Gjæstgi¬
verne paa samme Sted til de Reisendes Fornødenhed be¬

høve som de og under fornævnte Straf i Kjøbstæderne
6. 20.

skal kjøbe. De udenbyes borgerlige Kjøbmand eller
Kræmmere, som søge det anordnede Vinter-Marked

i Christiania=Bye, maae i de 3 sædvanlige Markedsda¬

ge deres Vare sammesteds i en Bod paa Torvet, og in¬

genlunde i nogen Mands Huus eller Logemente forhand¬
le; skulde ellers Nogen af deslige Kjøbmænd ei i de 3
Dage, som Markedet holdes, kunne afsætte sine Vare,

da maae de forhandle de Overblevne efter 3die Art., dog
ei at sælge Noget til Andre end Kjøbmand i Byen: alt
under slige sælgende og alle andre i Behold havende Vares

Confiscation og 30 Rdlr. Bøder. I fornævnte 3 Mar¬
kedsdage maae enhver fremmed eller Udenbyes=Mand,
dog ikke Nogen, som uden Riget er boende, af Bonden

paa Torvet kjøbe de Vare, som han har at sælge, saa¬
vidt det ei kan ansees, at nogen=Forprang for Byens

Indbyggere og Borgerskab derunder indløber; dog maae

Bonden ingenlunde hverken før eller efter Markedsdage¬

ne mindre nogen anden Tid paa Aaret, sælge Noget af
saa¬

(0) See Toldsorordn. 1768, Cap. 5, Side 21.
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saadanne sine Vare underveis til nogen af Byens Folk,26 Sept.

men skal sælge samme enten paa Torvet eller hvor det i

Byen bedst og snarest kan afsættes men i Markedstiden

og om Vinteren i deres Logementer i Byen: alt under
Varenes Forbrydelse og 10 Rdlr. Straf, saavel af den
Sælgende som Kjøbende at betales saa ofte som de med

slig ulovlig Handel befindes. Ellers maae ingen med

Kjøbmands= eller Kram-Bares Falholdelse besøge no¬

get Marked, som nu er anordnet, eller herefter beskik¬
ket vorder at holdes enten i Christiania eller paa Landet
i Aggershuus=Stift, uden alene Kjøbmand og Kram¬
bodhandlere, eller deres virkelige Tjenere ved Hande¬

len, og ingenlunde Landkræmmere, Bissekræmmere

eller andre til Handel Uberettigede enten med Sælge¬
boder at opslaae, eller i andre Maader at maae præjndi¬

cere rette Handlende, alt under Varenes Confiscation og

30 Rdlrs Bøder for hver Gang, hvilket Politiemeste¬
ren i Christiania, og Fogderne paa Landet ved sine

underhavende Betjente skal have vedbørlig Indseende
med.Og,

paa det de til Handelen Berettigede kan

kjendes fra de Uberettigede, dg skal de med sig have deres
Borgerbreve eller anden nøiagtig Attest fra det Steds
Øvrighed, hvor de ere boende, at de for Kjøbmænd eller
Krambodhandlere ere indskrevne, eller og ere i deres vir¬
kelige Tjeneste som Tjenere, saafremt de ikke vil være
anseet og samme Straf undergiven som Landkræmmerne.

I det Øvrige maae ingen Udlændisk paa noget Marked
opslaae Boder, eller deres Vare der falholde, under

Confiscation og anden vedbørlig Straf. Auctionsdi¬
recteuren i Christiania maae ikke under 20 Rdlrs Bøder,

saa oste han sig herimod forseer, auctionere nogen Slags
Kjøbmands=Vare enten for Fremmede eller andre til

Handel Uberettigede i mindre Partier end udi 1te og
3die Art. formeldes, under hvad Prætext det end maatte

være;

5. 21.
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26 Sept. være; men det bliver enhver Handlende og Borger til¬

ladt ved offentlig Auction at lade sælge de Vare, han
efter sit Borgerbrev er berettiget at handle med, i saa¬

danne Partier, som han selv ud af Haanden maae sælge.
s. 22.

Da det kan være at befrygte at der skulde findes Nogen,
som for en ringe Prefit og Egennyttighed skulde have li¬
den eller ingen Undseelse, at handle inod foranførte Po¬

ster til Byens Borgeres og Kjøbmands Skade, i Haab,
at det, som i saa Maade begaaes, ikke altid med 2 eens¬

stemmende Vidner kan bevises: saa, paa det disse Privi¬

legier kan af Alle og Enhver uden nogen Forbeholdenhed
vorde efterlevet og med alvorlig Flid og Nidkjerhed stricte

blive overholden uden vidtløftige, langvarige og uende¬
lige Processer befales, at, dersom nogen Borger eller

anden Person mistænkes og beskyldes, og det ei til¬
fulde skulde kunne overbevises ham, at have handlet

noget imod forestaaende Artikle saa skal den Be¬

skyldte, naar det af Politie=Retten bliver paalagt, for

samme Ret befrie sig med sin corporlige Eed, at det,
som han beskyldes for, ikke er passeret enten ved ham

selv, eller efter hans Ordre, ei heller med hans Villie
eller Samtykke; og, i Fald Vedkommende ei kan eller
vil aflægge saadan Benegtelses-Eed, skal den eller

de efter Forseelsens Beskaffenhed, i Følge forestaaende
s. 23.

Artikle, dømmes sagskyldig. Med hvis, som efter
disse Privilegier i Christiania Bye og dens under Poli¬

tien henhørende Forstæder confisqveres, saa og Straf¬

bøderne, skal det saaledes forholdes, at den 3dee Part
deraf nyder Angiveren, eller den, som attraverer En

eller Anden at have handlet imod disse Privilegier, uden

nogen Alkortning for Omkostninger eller Andet naar

det ikke er nogen af Politiets=Betjente, og de øvrige 3
Dele henfalde til Politie=Cassen, til Deling imellem
Politiemesteren, Politie=Fuldmægtigen og Politiets
Be¬
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Betjente saaledes som ved den 5te Art. i Christiania 26 Sept.
Bhes Politie=Anordning i det Capitel om Politiens Ad¬
ministration i Almindelighed er anordnet og foreskreven,
efterat de confisqverede Dare ved offentlig Auction ere

gjorte i Penge, og alle aarsagede Omkostninger (for saa¬
vidt de Paagjeldende ei blive tilfunden, som dog bør
skee, at restituere, eller formaae at betale) ere fradragne;

hvorimod Politiemesteren Sagen for Politie=Retten
og vedkommende Overretter lader udføre og tilendebringe.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬
Stift), ang. Bragernæs=Byes Snedkerdren¬

ges Behøvling i Christjania, og Lauget at assie
steres mod Indpas af Bønhasere.
Gr. Snedkerlaugets Mestere i Bragernæs have besværet sig
over, a) at, endskjønt i Bragernæs længe har været Laug op¬
rettet paa Fundamente af Forordn. af 23 Decbr. 1681 og 6

Maii 1682, samt Laugs=Art. af 4 Novbr. 1682; saa skal
det dog have været Brug, at deres Drenge, som have udlært,
og efter Artiklenes 11te Post for Svend indskrives, ere blevne

indskrevne. ei alene hos Oldermanden der paa Stedet, men
endog hos Oldermanden jor Lauget i Christiania, til dobbelt

Omkostninger baade for den, som indskrives, som og for Me¬
steren, der maae følge med ham, hvilken Skik de formene, at

have havt sin Oprindelse veraf, at Vedkommende have været
indbildte, at Svendene ei kunde antages for fulde, uden ved

nye Indskrivelse, og saa kaldet Behøvling hos en anden Ol¬
dermand i Christiania, men holde for, at være strid nde imod
Forordn. af 28 Octobr. 1684: b) at; endskjønt de ere nok i

Tallet, og mere end til nøie kunde forsyne St dets Indvaa¬
nere med fornoden og forsvarlig Arbeide, betages dem, baade
inden og uden Byen, Log meget i deres Næring af Bønhaser

og Fuskere, der hverken ere indskrevne i Langet, eller contri¬

buere noget til Byens Udgivtev: derfore de have anholdet, 1
at de og deres Svende maatte vorde befriede for at indreise til
Oldermanden for Lauget i Christiania, og at det maatte for¬

blive alene ved den Jndskrivelse, somn skeer hos Oldermänden
for Lauget i Bragernæs, og ham være tilladt at forrette Be¬

høvlingen, som maatte være ligesaa gyldig som fra andre Laugs¬

stæder; og 2), at Stedets Øvrighed maatte vorde anbefalet,
at see dem haandhævede ved de gjorte Anordninger og Politiens

stricte Overholdelse. — Som Stiftbefal. i Erklæring melder
at det ikke nogensinde skal være bleven krævet eller paastaaet

af Mesterne i Bragernæs, at de selv skulle indreise til Christia¬
nia, for at følge deres Drenge, naar de hos dem have ud¬
staaet

V. Deel. 1 Bind.

P

3 Oct.
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3 Oé.

staaet deres Lære=Aar og i Christiania skulle behøvles, men,
naar Drengene alene have medbragt deres Mesters Attest, at

de have lært amtsmæssig, ere de uden videre Paastand til
Svend behøvlet, hvilken Behøvling ved Rescr. af 11 Sept.
1705 i Christiania paa nye er bleven introduceret, fra hvil¬
ken Tid af de udlærte Snedkerdrenge paa Bragernæs ere ind¬

reiste til Christiania, for at behovles: saa, efterdi Bragernæs¬

Byes Snedkere participere i Christiania=Snedkeres Laugsret¬

tigheder, vil Kongen,

At det ved forberørte Rescript skal have sit Forbliven¬

de, dog uden at det skal være fornøden, at Mesterne

skal følge ind med til Christiania; og ang. de dobbelte
Omkostninger, som Supplicanterne foredrage, at de Ud¬

lærte maae betale ved Indskrivelse baade i Bragernæs og
Christiania, da skal det, som i saa Maade erlægges ved

Indskrivelsen i Bragernæs være afskaffet, og derimod
være henlagt til Laugs=Cassen eller Laden i Christiania.
Og haver Stiftbefalingsmanden i Øvrigt, i Henseende
til Supplicanternes Paaanke over den dem tilføiende

7.Indpas

i deres Profession, at formane deres foresatte

Øvrighed, til sligt at hemme, at være Supplicanterne
assisteerlige, naar de sig derom hos dem anmelde, og

Sagen med sine Omstændigheder foredrage.
3 Oct.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg), ang. at
en publigve Capital i Aalborg, saafremt den ei for 5

pro Cent kan vorde udsat, maae for 4 til 42 pro Cent
udsættes (P).

3 Oct.

Rescr. (til Khavns Magistrat), ang. hvorledes Byg¬
ningerne paa Amalienborg maae opføres (9).

13 Oct.

Rescript, hvorved Inspecteuren for Odense=Tagt¬
huus udnævnes (1).

Rescr.
(p) See Forordn. 17 Martii 1751 og 15 Febr. 1767.

(9) See Rescr. 12 Decbr. 1749, Plac. 19 Jan. 1750 og
Rescr. 27 Aug. 1751.

(1) See Fund. 25 Maii 1752, §. 28.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmændene), ang. at alle 14 Oét.
Laugsbøger med behørig stemplet Papir skal
forsynes, og at i enhver Laugsbog skal det første og sidste

Ark være, nemlig i Stifternes Hovedstæder af No. 24
til 2 Rdlr., og i de andre Kjøbstæder hvor Laug er,
eller herefter maatte vorde bevilget, af No. 22 til 1 Rdlr.,

saa at til hver saadan Bog bruges 2 Ark, i de første Stæ¬

der tilsammen paa 4 Rdlr., og i de andre paa 2 Rdirs
Papir: thi skal Stiftamtmanden ei alene de Vedkom¬
mende samme tilkjendegive, men endog nøie paaagte, og

derover holde, at hver Laugsbog, som ikke med saadant
eller og hølere Sort Papir allerede er indrettet, med be¬

meldte stemplet Papir bliver forsynet (S).

Rescr. (til Missionscollegium), ang. at de Bø¬ 17 OR.

der, som Missionskirkerne maatte vorde tilkjend¬
te, skulle tilhøre Missionscassen hvorover Collegium
efter Omstændighederne haver at deponere.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge), ang. 17 Oct.

Madskreppers, Robberkjedlers, Rode=Grers, Pro¬
viantsækkes, Rantslers og Tornøstres Forfærdigelse
til Regimenterne.

Rescr. (til Cavallerie=Regimenternes Chefs), hvor¬ 18 Oct.
ved Reglementet ang. Exercitie ved Cavalleriet, i

14de og 16de Cap. forandres.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬31 Oét.

Stift), ang. at naar Skifteskriver-Tjenesten

paa Bornholm vorder vacant, skal enhver af de
P 2

4 Bye¬

(5) I Fald det Ord Laugs- i Forordn. 27 Novbr. 1775, 6.
8. er en Trykfeil, og burde være Laug- (Laugtings=), som

det hedder i Forordn. 23 Jan. 17 9, §. 9, der ellers i
alt er fulgt udi denne §. af Fdn. 1775, saa gjelder

endnu Rescr. af 1749, ikkun at Papirets No. bliver 8
eller 6.
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og Herredsfogder sammesteds i det ham anbe¬

troede Herred være berettiget til, samme Tjeneste at for¬
valte.

31 O3.

Rescr. (til samme Stiftbefalingsmand, og til
Amtmanden over Tryggevelde=Amt, samt Notits

til Rentekammeret), ang. at Rescr. af 15 Sept.
1749 skal alene angaae Kalk= eller Krid=Steen,
men ikke strække sig til Kalken, som deraf brændes (t).

31 Oct.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.,

den borgerlige Nattevagt og Jisning samt an¬
den deslige Defension, saa og at Stadshauptmanden
skal give Magistraten Gjenparter af Vagtroullerne m.
v., og Oplysninger om Borgercompagnierne.
Gr. Bogbinder Boppenhausen af Khavn har besværet sig,

hvorledes han i 12 Aar, han havde været beskikket Bogbinder

ved det Kongel. Bibliotheqve, har imidlertid følgelig de der¬

ved forundte Privilegier og Friheder, været forskaanet for Bor¬
gervagt at gjøre, indtil indeværende Aar, da de Borger-Of¬

ficerer, som have forfattet Mandtal, have antegnet ham i de¬

res Vagt=Rouller, og befalet ham, under Straf af Udpant¬
ning, at betale Vagtpenge, anholdende derfor om Befrielse

for saadan Byrde, som han efter den ham forundte Bestalling
ikke kunde tilkomme, da adskillige andre Stadens Borgere li¬
ge med ham nøde saadan Frihed m. v. Stadshauptmanden

har i samme Anledning meldet, at, som det efter hans For¬

mænds Exempler er skeet, at alle de Indvaanere, som ikke
drive borgelig Næring, have for saadan Vagthold været fri¬
tagne, saa har han og i nogle Aar ladet Supplicanten der¬
fore været befriet, formenende ellers, at denne Sag var ale¬

ne henhørende under det ham fortroede Departement.

Af

Magistrat ns Erklæring er Kongen refereret, det fra gamle

Tider af med den i Khavn holdende Borgervagt har havt den
Beskaffenhed, at følgelig derom til Magistraten udgivne Kongel.

Befalinger af 15 Jan. 1556 30 Junii og 6 Decbr. 1581
og 28 April 1628, har det været anordnet, at den borgerlige

Nattevagt skulde svares af alle Indvaanernes Huse i Staden,
i hvo bemeldte Huse og Gaarde end vare tilhørende, være sig
Kongel. Betjente, Adel eller Borger, ingen undtagen, uden
Professorernes, Præsternes, Skole= og Kirke=Betjentenes pro
Officio tillagde Vaaninger, som de selv beboede, hvorover

Borgemester og Raad havde at holde og have Indieende med,

at Vagten ordentlig imellem alle Indvaanerne kunde omgaae,
og

(1) Kalk er tilladt at udføres, see Toldtarifen af 1768.
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og at ikke med Nogen blev seet igjennem Fingre, hvilket skal 31 Oét.
saaledes være Oprindelse til den nu paa Raadhuset, for at
være parat ved Ildebrand og andre paakommende Tilfælde,
holdende Nattevagt, som i visse Compagnier og Corporalskaber

efter Qvarterernes Beskaffenhed ere blovne inddeelte, og hvor¬
over Stadshauptmanden følgelig sin Instrux er anbefalet at
have den Militaire Commando, og at paaagte, at Vagt= og

Brand-Ordningerne af Indvaanerne flittig blive efterkomme¬
de, paa det de i Mynstring og Vagt, Iisning, Allarm og
Ildsnød kunde holdes i god Skik og Orden; men at Magistra¬
ten deraf dog ikke kunde skjønne, at det skulde kunne dependere

af Stadshauptmanden glene, hvilke og hvoremange af Sta¬
dens Indvaanere, han vil paalægge Vagthold, eller henhøre
til hans Departement, hvem han vil fritage, om endskjønt

han hidtil har tilegnet sig den Rettighed ene derudi at dispen¬

sere, uden at Magistraten derom har havt nogen Communica¬
tion, enten hvorledes Vagtroullerne have været inddeelte, el¬

ler Vagterne iblandt Indbyggerne lignet, saa at det har væ¬

ret Magistr. ubekjendt, at Supplicanten og andre har vrret

forskaanede; formenende derfor, efter den dem anbefalede Til¬
syn og Opsigt med de Borgerskabet paalignede Byrder og Be¬
sværinger saalidet derfra at kunne udelukkes, formedelst det

aparte Departement, som Stadshauptmanden eragter sig at
have i den Militaire Commando, efterdi de forhen allegerede
Kongel. Anordninger befaler, at Magistraten skal have Ind¬

seende med berørte Borgervagts Inddeling, samt at den ene
Indvaaner ei frem for den anden vorder bebyrdet.
Efter slig

Beskaffenhed, og deslige Klagemaale og Besværinger herefter
at forekomme, befales:

At af alle Huse og Gaarde i Kjøbenhavn (Professo¬

5. 1.

rernes, Præsternes og Kirkebetjentenes Vaaninger,
som de selv beboe, item de af Indvaanerne, som hverken

bruge borgerlig Næring, eller til Andre bortleie deres

Huse og Gaarde, undtagne (u)) skal svare den borgerlige
Nattevagt, samt skaffes en dygtig Person til Jisning

og anden deslige Defension, og samtlige Huse og Gaar¬
de til den Ende i aarligen forfattende Compagnie= og

Vagtrouller indføres; men at det ellers i Henseende til
Indvaanernes Maden ved Ildebrands Tilfælde for¬

holdes efter det, som i Brandordningens 38te Post der¬
om er anbefalet. Vagterne skal derefter for hvert Com¬ 5. 2.

pagnie paa nye afdeles i visse Corporalskaber, og Vag¬

ten omgaae ordentlig efter Touren, for heele Stadens
P. 3
(u) See Rescr. 9 Ortobr. 1750 og 5 Febr. 1751.

Ind¬
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31 Oct. Indvaanere, eet Corporalskab efter et andet, og det øvri¬
ge Mandskab og øvrige Corporalskaber at være fri, ind¬
til det er gaaet den hele Stad omkring, og Vagten kan
tilfalde dem igjen; dog at den, som ei vil elier kan selv

forrette sin Vagt, maae afkjøbe samme for 12 ß hver

Gang, hvorfor Capitainen skal forskaffe en dygtig Mand

af de Borgere, som sædvanlig til deslige Vagter labe sig
5. 3.

leie for Beteling. Stadshanptmanden skal af de aar¬
ligen forfattende Compagnie Mandtaller og Bagtroul¬

ler samt Vagternes Inddeling til Maaistraten indleve¬

re rigtige Gjenparter (v); hvilke Mandtaller og Roul¬

ler, saavelsom Gjenparter af Brand= og Mynster=Roul¬
lerne som over Brandcompagniet forfattes, aarligen

skulle henlægges og bevares i Stadens Raadstue-Archiv,
5. 4.

ligesom andre Skatte=Mandtaller der forvares. Efterdi

de Borgerskabet i dette Tilfælde paalignede Byrder lige¬
saalidet som andre Byens Bestillinger kan eragtes at væ¬

re Magistraten uvedkommende, og alene af Stadshaupt¬
manden at dependere: saa skal han til Magistraten ind¬

give hvis Oplysninger, som den maatte finde fornød¬
ne hos ham, angaaende Borger=Compaanierne i Khavn
at reqvirere. — Endeligen kan Boppenhausen ikke, ef¬

ter den ham som Bogbinder ved Kongens Bibliothegoe
meddeelte Bestalling, tilegne sig mere Frihed for Vagt¬

hold end andre Stadens Indvaanere.

31 OR.

Rescript, ang. at Eieren af Holstenborg maae
lade forrette den ordinaire Prædiken i Holstenborg¬

Kirke ved andre Præster men Skriftemaal og andre
accidentelle Forretninger alene af Sognepræsten til

Hyllested= og Venslev=Sogne hvortil denne Kirke er
annecteret (X).

Rescr.
(v) Ophævet ved Rescr. 1 Octobr. 1756.

(2) Af Wandalls Geistlige Anordninger I. 279.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmændene og Biskoper¬ 7 Novb.

ne i Bergen og Trondhjem), ang. at de Delin¬

gventer af Qvinde=Mennesker i Bergens¬
Stift, som enten ved Dom eller Kongelig Resolution

blive condemnerede til Arbeide i Tugthuus paa Livs¬
tid eller visse Aar skal herefter indtages i Bergens

Tugt. og Manufactur=Huus.

(Saasom Stiftbefa¬

lingsmanden i Trondhjem, i Anledning af Rescript under
1 Aug. d. A. ang. en Delinqventinde fra Bergens=Stift at

indtages i Trundhjem=Tugthuus, har andraget, hvor stor en
Byrde det er for bemeldte Tugthuus at modtage slige Delin¬
gventer fra et fremmed Stift, som ikke contribuerer det mind¬

ske til Husets Conservation= og indstillet, om ikke Bergens¬

Stift kunde paalægges, at svare aarlig en vis Contingent til
dette Huus: derimod Stiftbefal. i Bergen har meldet, at saa¬

danne paa nogen Tid derhen sendte Malcficantere mestendecls
have været unge og friske Mennesker, der ved Arbeide kunde

fortjene Klæde og Føde; og formeent, at, naar slige herefter

i Bergens Tugthuus maatte indtages, vilde Almuen derved
meget soulageres, i Hens. til Skyds og Varetægt ved 60 Mi¬
les Fremførsel).

Rescr. (til den commanderende General i Norge), 12 Novb.
ang. at den Hverving, som Grenadeercorpset og Liv¬

garden til Fods under 23 Novbr. 1739 er bleven for¬
undt i Norge, saavelsom al anden Zvevving samme¬

steds for de Danske Regimenter, skal aldeles ophøre (V).

Rescr. (til Amtmanden over Roeskilde=Amt,

14 Novh.

og Notits til Biskopen over Sjellands=Stift),
ang. nogle Bønderkarle, som have redet Sommer¬
ibye, og derpaa kom til Skrifte, skal dertil antages,
dog at de anderledes herefter dertil berede sig, og ei hol¬

de deres Sommergilder om hellige Dage, eller derved
misbruge Guds Ord.
Gr. Under 30 Aug. næstafvigt have nogle Sælsøe=Godses
Bønderkarle indgiven en Klage over deres Sognepræst, at, for¬

medelst de med deres Herskabs Tilladelse havde foretaget sig,

at ride Sommeribye, og holde deres saa kaldedk Sommer¬
Samqvemme, dog uden nogen derved foreløbne Usømmelighed,

Pa

(7) See Rescr. 17 Octobr. 1759.

Druk¬
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Drukkenskab eller Slagsmaal, skal han have vegret sig for at
antage nogen af dem, som sig til Skrifte havde ladet tegne,
til Gudsbord; hvorfore de devhos have begjert, at Præsten

maatte vorde tilholdt, dem ved forste Altergang at antage,
m. v.I

Erklæring melder Amtmanden, at have undersøgt

Supplicanternes Foredragende og Opførsel ved ommeldte deres
Sommeribye=Riden, og ikke erfaret andet, end at jo sam¬

me har været i Ædruelighed og sommelig Fornøielse, ligesom
og Godsets Forvalter sligt beretter; da derimod Sognepræsten
lader, som han ikke veed af Rescr., dat. 12 Julii 1748, men

henholder sig til Forordn. af 12 Martii 1735, som forbyder
Sommerriden i Bye og paa det Fundamente=holder Suppli¬

canterne fra Skriftestolen og Alterens Sacramente. Af Bi¬

skopens Erklæring er fornummen at Præsten saa meget mere

kan holdes undskyldelig derudi, at han har vildet rette sig efter

Sabhathsforordn. af 1735, og ikke efter Rescr. af 12 Julii
1743, som at bemeldte Rescr. ei har været Biskopen bekjendt,

og følgelig Præsteskabet ikke communiceret; og ang. de fra
Skrifte Alviiste, at det dermed skal have den Beskaffenhed,

at, da ommeldte Sommerriden i Bye udi Sælsøe=Sogn var
skeet en Fredag d. 20 Junii vare først Nogle deriblandt, som
vilde gaae til Skrifte om Løverdag=Formiddag derpaa, dem

Præsten ikke havde afsat fra Sacramentet, men afvust til be¬
dre Beredelse, som formenes bedre, end om han havde styrket

dem i deres Forsæt, da de ikke vilde vide, at de derudi havde

forseet sig; dernæst, at de have holdet deres Sommergilder ik¬
ke aleneste Søndagen derpaa, men endog hver Søndag deref¬

ter indtil Høsten; og at Præsten ellers forklarer, at de siden

deres Sommerriden have samlet sig til saadanne deres Som¬

mergilder hver Søndad=Eftermiddag, og begyndt deres Lystig¬
hed med en Psalme, og med Fader=Vor, det Biskopen dog
formener ligesaavel at være stridig imod ovenmeldte Rescripts

Forstaaelse og Øidmærke, som den saa kaldede Sommerriden
1 sig selv; og, da samme om hellige Dage er forbudet, saa

kunne vel ei heller deslige Sommergilder paa hellige Dage an¬
sees og holdes for tilladelige, og end mindre den derved fore¬

løbne Gudéords Misbrug agtes for en skikkelig og uskyldig For¬
lystelse.

Disse Folk skal ei længere fra deres Altergang ophol¬
des men strax til Gudsbord antages. Men, paa det

de ei derover skulde tænke at de have havt Ret i slig de¬
ves Foretagende, og, om mueligt, en anden Gang gjøre

det verre; saa befales, at Amtmanden lader disse Bøn¬

der betyde at Kongen ingenlunde har tilladt dem deres

Sommergilder om hellige Dage men samme ligesaa¬
vel som Sommerriden paa de Tider at skal være forbu¬

den; og end mindre approberer, at de misbruge Guds
Ord
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Skrifte ikke anderledes berede sig til et saa alvorlig og
gudeligt Forehavende.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat, og Notits til 14 Norb.
Directeurerne for det Fattiges-Væsen), ang. Ma¬
gistratens Ansvar for Børnehusets Capitaler.
Gr. Magistraten har forestillet, at til Børnehusets og de
Fattiges Underholdning i Khavn er 10000 Rdlr. Croner af

Konge Friderich den 2den og omtrent 11000 Rdlr. af Konge

Christian d. 4de saavelsom Rigens Hofmester Peder Oxe lege¬
ret, som Magistraten i Khavn paa de Tider har vedtaget at

besørge udsatte paa Rente, og Renterne til Børnehuset levere,

samt siden administreret; men, at, uagtet al derudigden brug¬
te og tagne Forsigtighed, har 11 Junii sidstafvigte tildraget

sig et Tab af 331 Rdlr. 10 ß. med iberegnede Renter og Be¬
kostninger, efter Bent Bryndelsen og hans Enke, i hvis
Huus var indsat 1400 Rdir., da Magistraten strax har tilmel¬
det de Committerede ved Conventhuset, som besørge Renterne
i Børnehuset distribuerede, det herudinden lidte Tab, men i

derpaa meddeelte Gjensvar erholdet den Efterretning, at de
ikke kunde foranstalte den fornodne Förandring ved de derom

udstædende Assignationer, eller entrere i dette Tab, men paa
høiere Steder vilde afgjørts, beraabende sig ellers paa en, Aar
1575, af da værende Magistrat udgivne Revers, hvori de

forbinde sig til Capitalen at blive ansvarlig: desaarsag Ma¬
gistraten forgstiller, at, foruden bemeldte Revers ikkun melder

om Friderich den 2dens Legato paa ovenbemeldte 10000 Rdlr.
som er den mindste Part af Capitalen, da for den øvrige Deel.
af foranførte 3 ingen slig Forbindelse er udgiven, saa forme¬

ner Magistr., endoa efter Resolution af 26 Jan. 1686, sig
fritagen for videre Ansvar til dette Tab, m. v. — Som Kon¬

gen ikke bærer Tvivl om, at Magistr. jo med samme Nidkjer¬
hed sørger for de Fattiges Bedste, som for Umyndiges og an¬

dre publigve Midlers Conservation, saa anordnes og fastsættes,
At saavel det, som ved foreskrevne Bent Bryndelsen
er tabt, som Andre i deslige Tilfælde, hvor lovlige Pan¬

ter er taget, og med Capitalernes Udsættelse og Inddri¬

velse er brugt al muelig Flid og Forsigtighed efter Loven,
indløbende ringe Tab skal være for Børnehusets Cassa,

og Magistraten derfor være uden Ansvar (2).
P5

Rescr.

(2) See nøie Rescr. 26 og Plac. 31 Julii 1754, i sær
§. 5.
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Rescr. (til Amtmanden over Vardøehuus=Amt;
Notits til Laugmanden over Nordland og Finmar¬

ken, samt til Rentekammeret), ang. Extra-Hjem¬
og Laug=Ting i Finmarken til Delinqventsa¬
gers Forfølgning, m. v.
Gr. Eftersom under 10 Jan. 1744 er befalet, at Finmar¬
kens Laugting fremdeles i Delinqventjager skal holdes i Fin¬
markens Amt, hvor Sagen for Under=Retten er paadømt
og Rentekammeret har ladet foredrage, at Delinqventfagerne

i Finmarken, nu frem for i forrige Amtmænds Tider, til stor

Bekostning for Kong ns Casse, fra Underrets=Dommen af,
førend samme for Laugtinget bliver paadømt, henstaae 2 a 3
Aar, hvilket skal reise sig deraf, at i Finmarkens Amt, naar

nogen Delinqventsag der forefalder, ikkun hvert 3die Aar bli¬

ver holdet Langting, alene i det Fiskevæhr hvor Sagen til¬
forn for Under:Retten er bleven paadømt; men, som Sigt¬

og Sage=Faldscasse derved tilføies stør Bewværing og Omkost¬
ning, og det intet giver til eller fra i Sagen, at Actor og
Defensor i Delinqventsager møde for Ovcrretten, eftersom de
der, naar de i Forveien ved Under=Retten lovlig have drevet

Sagen, ikke gjøre andet, end igjentage og henholde sig til det,
som for Under-Retten er ført og sagt, hvilket ligesaa beqvem¬

meligt kan skee ved Indlæg som personlig, da Delinqventen

overalt dog af Retten bliver taget i Forhør: saa befales,

At Amtmanden i alle Delinqventsager, det forder¬

ligste mueligt, berammer et Extrating til Sagernes lov¬
lige Forfølgning, Forhør og Paadømme uden Ophold
for Under=Retten, samt derpaa i de Sager som for

Laugtinget bør indkomme, saasnart skee kan besørger

Stævningens Udtagelse til et Extra=Laugtings Hol¬
delse paa Stegen, og tillige foranstalte, at Delinqven¬

terne under paalidelig Pagt og Tilsyn, tillige med

Actors og Defensors Indlægge, samt alle øvrige Sa¬
gernes Documenter til og fra Laugtinget, af Finmarkens

Almue, og paa Amtets Bekostning, vorde befordre¬

de (a), da det i Øvrigt herudi efter Forordn. af 13 Jan.
1747 stricte skal forholdes.

Bevilg¬
(a) Det om Laugtinget falder bort ved Rescr. 2 Maii 1776,
5. 11.
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Bevilgning, hvorved Skeen Kjøbstæds Privi¬ 14 Bovb.
legier og Friheder i adskillige Poster forandres og
forbedres.

Saasom Byens Privilegier 1te Post forbyder Hand¬
ling af de ankommende Seilende i smaa Pluk, men der¬

hos tillader, at de fattige og mindre formuende Byes¬

Indvaanere maae kjøbe i de 8 Liggedage; men derhos
ikke er meldet, hvad den mindste Portion maae være: saa

fastsættes nu herved at i foreskrevne Liggedage (b) ik¬
ke maae sælges ringere Qvantitet, end af Hvede og Rug

X Td., Byg og Malt 5 Td., Erter og Gryn §Td., og
Meel z Skippund Flesk ikke mindre end en halv Side,

Ost stykkeviis, tør Fisk ved Lispd.; saltet Flesk, Kjød og

alle Slags saltet Fisk i Qvarteer; Smør i hele og halv
Qvarteer samt Ottinger; Lerreder Stoffer, Vadmel¬

Verken, eller hvad der sorterer under Alnemaal, ikke
uden i stykkeviis, Baand undtagen, som ikke sælges rin¬
gere end 12 Stkr.; Strømper i dosinviis; men, naar

Liggedagene ere forbi, maae af første Slags ikke sæl¬

ges uden Partier af hele og halve Læster, i det mindste,
og af det andet Slags ikke mindre end i hele og halve

Skippund; Humle og Hamp Liin og Stry eller Blaar,

i hele og halve Skippund; Smør og Tælg i hele, halve
Tønder og Qvarterer; saltet Flesk, Kjød og alle Slags

saltet Fisk i hele og halve Læster. Og maae ovenmeldte
Vare ikke i mindre Træer paa Fartøierne omlægges, men

skal sælges i saadanne Fustager, som de indkomme.

Skulde nogen Fremmed sig herimod forsee, da skal han
have Varene forbrudt; og desuden saavel Kjøberen som
Sælgeren bøde ligesaameget, som Varene efter billig
Taxa¬

(b) De ere forlængede ved Fdn. 3 Aug. 1756, §. 3, Plac.
30 Julii 1768, Toldsdn. 1768, Cap. 6, §. 6, og Reire.

22 Sept. 1773.

8. 1.
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14 Novb. Taxation kan beløbe sig til hvormed Byens Veiere og
Maalere skulle have flittig Indseende. Og, paa det de
fremmede Ankommende kunne vide hvem til Indkjøb af

Fartøierne saavel i Liggedagene som siden have Frihed

da skulle Beiere Maalerne og Pragerne overleveres
en af Byens Magistrat underskreven alphabetisk Roulle

over alle Stedets Beboere og Udenbyes=Borgere og Ne¬

gotierende, hvorefter han haver at advare de ankommen¬
de Fremmede: hvorimod, om det maatte befindes at han

med Nogen saae igjennem Fingre, da skal han være

6. 2.

Straf og Tiltale underkastet. Da det ved Privilegier¬
nes 2den Post er befalet, at de ankommende Seilende

ikke maae losse eller sælge deres Vare enten i Brevig,
Porsgrund, Graaten eller andre Steder eller Fjorde
underveis, men at de skulle opseile med deres Fartøier

til Skeen, og der ved Bryggene sælge og losse deres Va¬

re; det og ligeledes i Rescr. af 12 Julii 1737 er regle¬
ret hvorledes med Forstædernes Indbyggeres Indkjøb

skal forholdes, nemlig, at de af de Danske og Vester¬

landske Fartøier maae tilforhandle sig z Deel af Ladnin¬
gen, og samme lade udføre ved Skibenes Afseiling fra
Skeen, hvoraf dog Byens Indvaanere ikke skal have

kunnet høste den dem tiltænkte Frugt og Nytte men for¬
medelst de alt for store medgaaende Omkostninger med

Betjentenes Holdelse til at have Indseende med, at intet
herimod blev handlet, have maattet lade det herudinden

beroe: saa vil Kongen, til Privilegiernes desbedre Over¬
holdelse i denne Post have befalet at de overkommende

Danske og Vesterlandske Fartøier skulle, saasnart de af
Søen indkomme af de til der værende Kongelig eller

beskikkede Toldforpagteres Visiterer strax forsegles, og ik¬

ke aabnes, førend de til Skeens Brygge ankomme og
sammesteds af den beskikkede Maaler og Veier ere exami¬

nerede, om Seglet befindes rigtig, førend det igjen af
ham
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ham brekkes; hvorefter de uden Byen og i Forstæderne14 Norh.

boende Borgere maae erholde den dem tilladte 3die

Deel (c): men, skulde deslige Fartøier om Vinteren for¬
medelst Isen ikke kunne komme længere end til Brevig,

og om Sommeren ved sterk Strøm hindres fra at seile
videre end til Graaten, maae begge Steder i saa Til¬
fælde blive Lossested, da der paa hvert Sted maae com¬
mitteres en Borgermand fra Skeen, eller en dertil be¬

skikket Betjent, til at paasee rigtig Omgang med Lad¬

ningen, samt til at bryde Seglene, hvilke, om før eller
af Andre end ovenmeldte skulde blive brudte, da skulle
de derudi skyldig Befundne ansees med Straf efter Told¬

roullen (0), og derforuden bøde 20 Rdlr., om Noget
maatte befindes af Fartøiet udlosset, være sig til hvem

være maatte. Og, som det ved forberørte Rescr. tilla¬

des de udenbyesbøende Borgere at udlosse, og paa deres
Søeboder at oplægge hvad Vare, som de enten med egne
eller med rigtige Certepartier befragtede Skibe for egen

Regning lade komme: saa, til Mistanke og Underslæb
herudinden at forekomme, skulle Vedkommende indrette

deres Certepartier saa tydelige og forklarlige at deraf

kan skjønnes, at de Vare, som ellers følgelig ovenmeldte
Rescr. ere tilladte at losses paa Søeboderne i Forstæder¬

ne, ere deres egne, og ikke Andre tilhørende (e). In¬
gen Fremmede maae herefter enten i Forstæderne Lan¬

gesund, Brevig, Porsgrund eller i Skeen til Bor¬

gerskabs Xydelse paa Handel og Kjøbmandsskab an¬
tages, med mindre de hos Kjøbmænd paa disse eller an¬

dre Steder have udstaaet og tjent deres Drenge=Aar,

og den Læretid, som imellem Hosbond og Tjener har væ¬
ret indgaaet, samt for Magistraten fremviser Pas og
Skuds¬

(0) Forandret ved Rescr. 17 Martii 1752.

(0) See Toldfön. 1768, Cap. 19, 9. 17.
(e) See Rescr. 17 Martii 1752.

§. 3.
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14 Novb. Skudsmaal om deres skikkelige Forhold, saavelsom Dyg¬
tighed og Forstand til Negotien; men de Kjøbmands¬

børn i Skeen og Forstæderne, som sig til Handlingen
ville applicere skal det være tilladt Borgerskab, uden at

have udstaaet nogen Slags Tjeneste hos Fremmede, naar
de ikkun hos deres Forældre eller andre deres Venner ved

Kjøbmands=Affaires have været opdragne, og dertil dyg¬

tig befindes, som ligeledes ved Skudsmaal skal legiti¬
meres: dog skal det ikke være formeent, at Haändverks¬

Mænd og Folk følgelig Privilegiernes 3die Post, jo
herefter som tilforn maae bruge Handel en Gros, og, for

saavidt de til deres eget Brug og Haandverks Fortsærtelse
5. 4.

ville lade komme fra første Haand. Da det skal være

befunden, at endeel fremmede Skippere og Kjøbmænd

udsælge adskillige Vare i smaa Partier til hvem de lyste,

til største Skade for Borgerskabet: saa skal det efterdags
være saadanne fremmede Skippere og Kjøbmænd for¬
buden, at sælge deres medbringende Vare til Andre end

til Kjøbmand, og det i Partier: og maae ingen frem¬

med Kjøbmand, under hvilke Navne alle de, som ikke
høre Stedet eller Districtet til, skal være forstandne

ligge længere, til at forhandle deres Vare, end til den
Tid, som det Skib, han ankom med, blev igjen seilfær¬

dig til at afgaae. Men de, som med Baade ankomme,
maae deres medbringende Vare, saaledes som ovenmeldt,

udsælge i 3 Uger, og ikke længere: iligemaade skal det
være forbuden Skeens og dens Districts Kjøbmand, el¬

ler andre af Borgerskabet, at antage Fremmedes Vare
til Forhandling, mindre deres Penge til nögen Slags

Indkjøb til Fremmedes Nytte, under samme Godses og
Penges Forbrydelse, samt anden vilkaarlig Straf; men,
dersom Nogen skulde have gjort sig mistænkt, for at ha¬
ve handlet herimod, skal han, naar det af ham maatte

vorde æsket, strax for Magistraten og 2 Borgere bevise
sin
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sin Uskyldighed, eller i vidrig Fald være underkastet14 Novb.
ovenmeldte Straf og Tiltale. Eftersom i Skeen hidtil

5. 5.

ikke skal have været nogen Inddeling imellem Borger¬
ne, hvo der maae handle en Gros, og hvo en Detail,
ei heller nogen Forskjel imellem de med Trælast Handlen¬

de og de som handle med Korn=Dare: saa tillades, at

Magistraten tilligemed Børgerskabet maae forfatte en saa¬
dan Orden i disse Poster, som efter Stedets Beskaffen¬

hed bedst og tjenligst kunde eragtes, og derudi sastsætte,
hvori saavel forhen mentionerede Handling, som Høke¬
rie og Huusnæring skulle bestaae, og hvem samme maae

bruge og drive. For desbedre at kunne lade holde over

5. 6.

saavel de Byen forhen meddeelte Privilegier som de her¬

ved bevilgede Poster maae Borgerskabet antage en Be¬
tjent hvis aarlige af dem fastsættende Løn maae lignes
i Byeskatten, og desuden af Bøder og Mulcter, naar
alle paagaaende Omrostninger ere fradragne, maae til¬
lægge ; Deel: hvorfor han skal anlægge og udføre de
forefaldende Sager imod de Skyldige for Byeting og

Raadstue; men af det øvrige af Bøderne og Mulcter

skal z Deel tillægges de Fattiges, og den sidste 3de Deel
tilfalde den af Borgerskabet oprettede Cassa, til at be¬

stride de forekommende Udgivter, saavidt tilstrække kun¬
ne. Endelig, saasom Børgerskabet i Skeen have besvær¬
get sig over den mærkelige og store Præjudice og Indpas,
som Byen vederfares af de paa Bergstaden Kongsberg

værende Leverandeurer, som, uagtet de ikke have Fri¬
hed at sælge til Andre end Kongsberg=Indbyggere og

Bergfolk ikke destomindre forsyne Bønderne i Nedre= og

endeel af Øvre=Tellemarken, som er Skeens=Districts
Opland, med alle Slags Vare: saa skal herefter slig hid¬
til brugte ulovlig Handel være Leverandeurerne forbu¬

den, saa at de ikke maae befatte sig med at sælge noget
Slags Vare til andre end Bergstadens Indbyggere og
Berg¬

§. 7.
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14 Novb. Bergfolkene; til hvilken Ende, naar nogen af bemeldte
Skeens Opland maatte antræffes med Vare, som paa

Kongsberg vare indkjøbte det maae staae Enhver frit
for deslige Vare at anholde, og samme til nærmeste Fo¬

ged eller Lehnsmand at henbringe hvor de skulle blive

bestaaende, indtil den, som dermed var antroffen, beta¬

ler 10 Rdlr. Straf, hvoraf Halvdelen skal tilhøre An¬
giveren, og den anden halve Deel Skeens Fattige; men,
skulde de Vare, som de Skylbige betræffes med være

af ringere Værdie, da skulle de strax være confiscerede,

og, bringes i Penge, som da deles, som før er meldt.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn, at be¬

21 Novb.

kjendtgjøre det ved trykte Placater), ang. Tvistig¬
heders Afgjørelse imellem Laugenes Mestere,
Svende og Drenge; samt ang. Svendenes Ustyr (f).
21 Novb.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

i Bergen), ang. at det i Hens. til afg. H. Byn¬
nemans Sterbboes Behandling skal forblive ved
Rescr. af 22 Martii 1748, og at de i Fremtiden ved

Contoiret i Bergen forefaldende verdslige Skifter lige¬
ledes af vedkommende civile Oprighed i Bergen bør be¬
handles og forrettes. (Saasom Stæderne Lybek, Bremen
og Hamborg have søgt, at de selv maatte lade Skiftet efter
deres afg. Tydske Præst forvalte, paa Grund af Privilegiernes

3die Post og Praxis; men det ikke findes, enten at denne 3die
Post kan forstaaes om andre Sager, end de, som henhøre til
de Contoirskes indbyrdes Subordination, og altsaa ikke om

Skifter, ei heller at Praxis i dette Tilfælde kan gjelde, m. v.) (6).

28 Novb.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Viborg),
ang. Strandingers og Skibbruds Anmeldelse
paa

(6) Er de 7 Poster i Plac. 24 Novbr. 1749'; see Forordn.
12 Sept. 1753, Cap. 4, 9. 11.

(2) See nøie Anordn. (Rescr.) 7 Octobr. 1754 og derhos
Paaberaabte.

Resolutioner og Collegialbreve. 241 1749.
—

paa Læsøe, samt Hjelp derved; og at Birkedommeren ei 28 Novb.
kan nyde Skifterne (h).
Gr. Stiftbefal. har andraget, at det hænder sig ofte, at
Skibe strande og forulykkes ved Læsøe, men at det ikke er mue¬
ligt, at han, siden Læsøe=Land ligger 20 Mile fra ham for¬

uden Passagen over Vandet fra Sæbye til Læssøe, etter For¬
ordningen om strandede Skibe kan have personlig Indseende

derimed hvorfor er constitueret Auditeur og Birk dommer Mever
paa Amitets Vegne, som Fuldmægtig, at have Indseende med,
fk
at de Forulyckede
ikke til Upligt bline begegnede, der til Land¬

saatternes Etterretning er publiceret: men ikke destomindre skal

dog Landsaatterne gjøre hvad de lyste, og bringe de Forulyk¬
kede i utilladelige Omkostninger, hvilket nylig skal være skeet

med en Engellænder, som blov sat paa Grund, da Indbyagerne

paa Læsøe, uden Anmeldelse, efter Forordningen, til den af
Stiftbefal. constitucrende Fuldmægtig, skal have handlet med

ham, som de selv vilde, og bragt ham i utilbørlige Omkost¬
ninger; hvorved tillige berettes, at Landfogden der paa Landet
rg
har sin Part og Fordeel ved Delingen i Omkostningerac.

at
Saasom Forordn. af 21 Martii 1 705 foreskriver Biergerne

gjøre de Skibbrudne al lovlig Assistence; men det derhos be¬

findes, at der i saadanne Tilfælde undertiden kommer et Par

Hundrede og flere Mennesker, der fordre Bjergeløn, hvor 20
til 30 Mand kunde være nok: saa er funden for godt:

Naar en Skipper ved ulykkelig Hændelse kommer til
at strande, eller lide Skibbrud, da skal den eller de,

som derom først faaer Kundskab, ufortøvet melde og be¬
kjendtgjøre for den af Amtmanden der paa Landet consti¬
tuerede Fuldmægtig, eller i hans Fraværelse for Birke¬
dommeren og Tolderen tillige, paa det de Strandede

kan faae saa fornøden Hjelp, som de maatte behøve; og,

i Fald paa Skibet er Skipper eller Styrmand, da skal
de, efter Vind og Veirligets Omstændigheder, ikke be¬

byrdes, imod deres Begjering, med mere Zjelp af Mand¬
skab, end fornødiges: og maae Ingen efterdags under¬

staae sig, under Mulct af 20 til 30 Rdlr. og anden vil¬
kaarlig Straf, at gaae om Bord til saadanne strandede

Skibe, førend det for Amtmandens Fuldmægtig er mel¬
det.

(h) See Toldfdn. 1768, Cap. 16, §. 9, og Plac. 2 Sept.
1785.

V. Deel. 1 Bind.

2
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28 Novb. det. — Hvad ellers er proponeret, at Birkedommeren
maatte beholde Skifterne paa Landet, da er derved intet
at gjøre.

29 Novb.

Krigscanc. Skriv., ang. at i Almindelighed in¬

gen Officerer, af hvilket Regiment eller Corps
samme ogsaa maatte være, hvilke sig enten i Kjøbenhavn
eller andre Steder i Danmark og de Tydske Provincer

hvor der er Garnison, opholde, eller og til de saaledes
i Garnison liggende Regimenter høre, og ved dem tilste¬
de ere maae imidlertid lade sig finde i grønne Klæder

men derimod være pligtig, altid i det Regiments eller
Corps's Uniform ved hvilket de staae, eller i anden

Uniformen lignende, endskjønt ringere, Klæder, at kom¬
me tilsyne; dog at det skal staae disse Officerer frit for

paa Reiser, samt uden for Kjøbenhavn og benævnte Gar¬

nisoner, harefter som før at betjene sig af grønne Klæder.
(Herved er den Over-Officererne af Land=Etaten i Aaret 1745
givne Tilladelse indskrænket) ().

5 Dec.

Rescr. (til de Deputerede for Financerne), ang.
at alle den Kongelige Cassa tilfaldende Sjette= og
Tiende=Penge af de i begge Riger erhvervede og derfra

udførende Midler skulle til Justitscassen være henlagde,
og samme til Indtægt beregnes saasnart 20000 Rdlr.

efter Rescr. af 28 Julii 1741 til det Fattiges=Bæsen
ere udbetalte (E).

5 Dec.

Fundats for det af afg. Frue Glud Bentzon
stiftede Estvadgaards=Kloster for 6 adelige Enker og
6 adelige Jomfruer.

Rescr.
(1) Af Rothes Rescripter I. 727; see Skriv. 1 Septbr.
1761.

(k) See Rescr. 12 Octobr. 1759 samt Skriv. 16 Junii og
8 Julii 1767.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge, til¬

12 Dec.

lige Amtmændene heraf Gjenpart at lade meddele),
ang. Delinqventers Løsladelse, som Regimen¬
terne paa vis Tid til Fæstnings-Arbeide i Norge ind¬
levere, men ei forlange tilbage.

Gr. Da det i Infanterie=Reglementet er anordnet, at, naat
Delinqventer fra Regimenterne paa en vis Tid til Arbeide i

Fæstningerne vorde indsatte, og ikke igjen efter udstanden Straf
tilbage forlanges, de da, naar den til der s Straf ansatte
Tid er til Ende, af Landet skulde bortskikkes, og ved første

givne Skibsleilighed til Rostok eller Lybek forsendes; men det
med slige Delinqventers Bortførsel, i Henseende til Norge,
har saa meget mere Vanskelighed, som at derfra til fornævn¬

te Steder ikke skal være nogen synderlig Fart: saa bliver den¬
ne Anordning, saavidt Norge er angaaende, derhen limiteret

og forandret,

At deslige Delinqventer som paa en vis Tid fra

Regimenterne til Fæstnings=Arbeide ere blevne indleve¬
rede, men af Regimenterne ikke tilbage forlanges, maae,

naar deres Arbeids=Tid i Fæstningerne er til Ende, løs¬
lades, uden at skikkes af Landet; dog at dem ved deres

Løsgivelse alvorligen vorder betydet, at, dersom de sig nog

gensinde paa nye forbryde, de da, uden videre Proces
til Fæstnings=Arbeide paa Livstid igjen skulle indsættes.
Rescr. (til Magistraten og Havne=Commissionen i 12 Dec.

Kjøbenhavn), anng. Tommerpladsene (D, samt Aabnin¬

gerne paa Amalienborg=Have og Plads (m).

Rescr. (til Stiftbefalingsm. og Biskopen oder
Sjellands=Stift (n)), ang. at alt, hvad Krigs Ar¬
tiklene og andre Forordninger om Soldaters og
Under=Officerers Giftermaale befaler, ogsaa skal være
Q 2

at
3

(1) See Rescr. 30 Maii 1755.
(m) See Rescr. 20 Novbr. 1750 og 27 Aug. 1751.

(n) Hver for sig, den første til Bekjendtgjørelse for de civile
Betjente, og den anden for Geistligheden paa Børring¬
holm.

12 Dec.
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12 Dec.

at forstaae om de Under-Officerer paa Borringholm,
som af Kongen nyde virkelig Gage.

19 Dec.

Rescr. (til det Almindelige Handelscompagnie), ang.

i 2 a 3 Aar at beseile Grønland, og besørge Missio¬
nen, m. v.

19 Dec.

Rescr. (til Stiftbefal. og Biskopen over Aggers¬

huus=Stift), ang. Sognepræstens Løn af Mos

Bye, og Offer af nogle Gaarde i Rygge=Sogn.
Gr. Sognepræsten til Rygge=Præstegjeld og i Mos har be¬
klaget sig, at han ikke nyder godt af de ham forundte Benesi¬
cis, nemlig 1) at, endskjønt Regl. af 11 Octobr. 1730, ang.

Sognepræstens og den Residerende Capellans Indkomster, til¬

holder, at Sognepræsten skal nyde sin sædvanlige Præstelon
aarlig 50 Rdlr., hvortil Mos Bye skal contribuere 30 Rdlr.,

saa skal samme dog ikke være bleven efterlevet saasom han ikke
skal nyde de 30 Rdlr. rigtig af Mos Bye, fordi endeel Mili¬

taire og andre caractiserede Personer ikke skal ville lade sig lig¬
ne af Byefogden; 2) at der i Rygge=Sogn befindes 33 Gaar¬
de, tildeels under Herregaardene Evie og Dernge, og til¬
deels bruges som Avlsgaarde af Mos=Kjøbmænd, og under

Mos=Jernverk, af hvilke han ikke skal nyde noget Offer; og
3) at han etter forbemeldte Reglemente maae betale Capella¬
nen aarlig 8 Rdlr. i Skydsfærdspenge, uden at han derimod

nyder noget for sin Reise til Mos, da dog Lovens 2— 12— 10
tillægger Sognepræsten baade Friskyds og Fortæring, med mere:

hvorfor han har begjert, at, siden Byen og Landet vil betyn¬
ges ved Skydsen, som noget mædvanligt, han da maatte til¬

lægges 24 a 30 Rdlr. af Mos=Kirke aarlig.
§. 1.

De i Mos boende Militaire og caracteriserede Per¬
soner naar de ikke have Eiendom eller bruge nogen
Slags borgerlig Næring, skal, for at concurrere til

5. 2.

forberørte 30 Rdlrs Betaling aarlig, være befriede. Be¬

træffende de 33 Gaarde under Herregaardene Evie og
Bernde=Kloster, og ellers bruges af Kjøbmændene i

Mos og under Jernverket, da skal Præsten af saadanne
Gaarde, enten de tilligge Herregaardene eller Jernver¬
kerne, eller bruges af Borgere i Mos, nyde saavel sit
6. 3.

Offer som af de øvrige Gaarde i Sognet. Den begjerte
sri Nattehold, eller i dets Sted 24 a 30 Rdlr. af Mys¬
Kirke, kan ikke bevilges.

Rescr.
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Rescr. (til Amtmanden over Nykjøbings=Amt., og 19 Dec.
Notits til Stiftbefalingsmanden over Lolland og Falster),

ang. at Birketingsdommene ved Rytterdistrictet i
Falster, lige saavel som alle andre Rytterdistricters Bir¬

ketingsdomme, herefter lige til Høieste=Ret, saavidt
Loven tillader, skulle indstævnes (0).

Rescr. (til Laugmændene paa Island, og No¬ 19 Dek.

tits til Stiftbefalingsmanden ibid.), ang. hvorledes
Norske Lovs 1—6—10, om Underrettes Dom¬
mes Appel skal forstaaes, saa og hvorledes med de fra

Laugtinget hjemviiste Sagers Indstævning og For¬
følgning skal forholdes.
Gr. Af Laugmændenes Memorial er Kongen forestillet, hvor¬

ledes ved Laugtingene paa Island ved Stævningernes Afhjem¬
ling. skal undertiden forekomme Exception af dem, der enten

som Dommer eller som Sagen vedkommende og paagjeldende
vorde indstævnede, i det de tage Anledning af den i Norske

Lovs 1te B. 6te Cap. iode Art. fastsatte 6 Maaneders Appel¬

lationstid, at ville paastaae, at Laugtings=Stævninger bør

ikke alene være udtagne, men endog for alle Bedkommende

inden de i Loven ommeldte 6 Maaneder fra Herredsdommens
Dato være forkyndt, eller og Citanten at bør have tabt Sa¬

gen; ligeledes, naar en Sag er befunden af den Beskaffenhed,
at den fra Laugtinget er bleven hjem= eller afviist fra Retten,
skal Nogle være falden paa den Mening, at nye Indstævning

kan ikke gjelde, uden foregaaende erhvervede allern. Opreis¬
ning: derfore Laugmændene, til unyttig Trette, samt Ophold

i Sagernes Fremgang at forekomme, indstille det til Decision,
om det ikke i Henseende til den 1te Post, hvorudi de formene,
Loven er tydelig nok, bør derved have nt Forblivende, at,

naar en Stævning bliver udtagen inden 6 Maaneder, fra Her¬
reds= eller Underrettes-Dommens Dato til første Laugting, el¬
ler i fredløse Sager inden 6 Uger, det da, ligesom det hidtil
har været Skik, bør være nok, at den er bleven forkyndet 14

Dage før Laugting holdes;og ang. den 2den Post, betræffen¬

de Sagernes nye Indstævning, efterat de ere blevne af= eller
hjemviiste, at, siden Loven Intet udtrykkelig derom formelder,
det herudi maatte forholdes efter Forordn. af 19 Aug. 1735,

Art. 10, hvorved er anordnet, at i saadan Af= eller Hjemviis¬
nings-Fald maae Sagerne igjen indstævnes for høtere Ret

inden 3 Maaneder, efterat Hjemtingsdommen er falden, uden
2 3

at

(0) Formodes ophævet ved Godsets Bortsælgelse, see Skriv.

20 Decbr. 1766 samtRescr. 25 Novbr. og 9 Decbr.
1768.

1749. 246

Kongelige Rescripter,

1

19 Dec.

at dertil nogen Opreisning skulde behøves. — Paa det at Laug¬

manden baade selv herom tydelig kan være underrettet, saa og
igjen kan herudinden meddele andke Vedkommende behørig Op¬

lysning, gives nu herpaa tilkjende,
§. 1.

At de i Norske Lov foreskrevne 6 Maaneder eller 6

Uger, inden hvilke en Underdommers Dom for Over¬

retten skal indstævnes, bør saaledes forstaaes og bereg¬

nes, at, naar Stævning paa saadan en Underrettes
Dom lovligen i Laugtinget er begjert, inden 6 Calender¬
Maaneder eller Uger fra Dommens Afsigt ere forløbne,

den Dag imedberegnet, da Dommen faldt, saa bør saa¬

dan Dom ansees for lovligen at være paastævnet og paa¬
anket for Laugtinget; hvorefter det siden med Laugtings¬

Stævningens Jorkyndelse bør forholdes efter den Nor¬
ske Lov saafremt Sagen skal holdes for lovligen at ræ¬
1. 2.

re forfulgt. Og, naar en Sag bliver fra Overretten

formedelst Forjeelse i Sagens første Indstævning,

eller Forfølgelse, eller i Dommerens Behandling, til

Underretten Hjemviist, og saadan Overrettens Hjem¬
viisningsdom ikke for høiere Ret paaankes, da bør den
*

første i Sagen gangne Underrets=Dom uefterrettelig,
og som udømt at være, saa at den ingensteds enten til
Stadfæstelse eller Svækkelse ofter= skal indstævnes; men,
naar nogen af de Paagjeldende det forlanger, skal Un¬

derdommeren pligtig være, Sagen paa nye efter lov¬

lig Omgang og paa lovlig Maade at paakjende; hvil¬

ken Underdommerens senere Dom paa den Maade, som
forhen om Indstævning er meldet, for Overretten bør

paaankes: men, naar nogen Sag formedelst Mangel
paa Indstævningens Lovlighed til Overretten, eller
paa Sagens Forfølgning, bliver fra Overretten afviist,
da maae den ergangne Underrets=Dom, uden foregaa¬
ende Opreisning, paa nye for Overretten indstævnes.;
dog at saadan Indstævning skeer inden 3 Calender¬

Maaneder efter Overrettens Afviisningsdoms Afsigt,
den
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den Dag med iberegnet, da Overrettens Afviisnings¬ 19 Dec.
dom faldt.

—
—
—

*—

—

—

1750.

Nentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe),

1

3 Jan.

ang. at med dem, som ikke formaae tilfulde at betale
forbrudte Leiermaalsbøder, vil i Anledning af Forordn.

11 Aug. 1725 skee Aftingning, da de derved fritages
for videre Straf, og hvorom Amtmanden aarlig med¬

deler Amtsforvalteren Tilstaaelse til sit Regnskabs Be¬
læg (D).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trundhjem), 9 Jan.

ang. 2 Skieløber-Lægder ved Røraas-Kob¬
berverk og deres Mandskabs Udredelse, Mundering,
Armatur, Eqvipage &amp;c.

Berg=Arbeiderne ved Roraas=Kobberverk have ansøgt, at
de 200 smaa Sættervolder og Myhresletter ved og omkring be¬
meldte Verk, hvilke tilligemed nogle flere Andre, som i alt

udgjør 5 Spand, den over Skieløbernes Reglering anordnede
Commission til 2 Skieløber=Lægder har inddeelt, maatte for

Soldaterhold være befriede. Men, som Kongen har erfaret,
at derudi ingenlunde nogen Forandring kan skee, saa og at
til disse 2 Lægder hverken ungt Mandskab til Recrutering eller

Lægdsmænd ere blevne anviiste: saa findes for godt,

At det ved Commissionens Indretning med disse 2 Læg¬

der fremdeles skal have sit Forblivende; og dernæst, at
med det dertil hørende Mandskabs Enroullering og Udre¬
delse paa følgende Maade skal forholdes nemlig: 1) at
Munderingen, Armaturen og Eqvipagen, efter

Bergparticipanternes Anordning og Foranstaltning, til
Directionen paa eet eller flere beqvemme Steder paa el¬

ler omkring Røraas skal tages under Forvaring: 2) at

2 4

(D) Csr. Skriv. 16 Febr. 1760.

det
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9 Jan.

det vil blive vanskeligt for Fogden at repartere saavel
Lægdsmunderings= som Lægdsudrednings=Penge og
andre smaa Udredelser der maatte blive paabudne paa

disse mange Pladser, samme Penge altsaa til Compag¬

nie Chefen imod hans Qvittering, skal udbetales af

Participanternes Casse ved Bergskriveren, som dem
igjen paa Pladsernes Ovsiddere skal repartere og hos

dem indfordre; og endelig 3' da det ikke alene vil blive
alt for videløfrigt at anføre alle disse Pladsers unge

Mandskaber i de aarlig forfattende Lægdsrouller, men
sligt endog kan trække den Conseqvence efter sig, at Ses¬
sionen uvidende kan enrollere saadanne Folk som efter

Bergverksprivilegierne for Udskrivning ere befriede, saa
og for at evitere det unge Mandskabs Møde til Sess-o¬
nen, at altsaa, naar der ved Dødsfald eller paa anden

Maade skeer Bacance iblandt de for disse 2 Lægder eller

5 Spand udskrevne 4 Mand, samme da ved Bergbe¬
tjentene igjen skal ersættes af det unge Mandskab, som
ere fødde paa Pladserne, og fra Verkets Arbeide kan

mistes. Dette skal bekjendtgjøres samtlige Bergpartici¬
panterne; lige som og de Deputerede for det 3die Trund¬
hjemske National=Infanterie-Regiment ere befalede at

holde sig samme efterretlig.

16 Jan.

Bevilgning, at det Hartkorn af Bjeverskov¬

Herred, som laae under det Tryggeveldske Ryt¬
terdistricts Birketing, maae henhøre under det Bre¬

gentvedske Birk samt at det Privilegium, som hidind¬
til har fulgt det Tryggeveldske Birk, nemlig at alle dets

Domme og Actus Judiciales maatte gaae Landstinget

forbi, og directe for Høieste=Ret indstævnes, skal
være transfereret paa forberørte Bregentveds Birk, og
samme fremdeles følge. (Paa Ansogning fra Geheimeraad
Greve Moltke, som havde erfaret, at det Tryggeveldske Ryt¬

terdistricts Birketing skulde nedlægges, ic.)

Rescr.
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Rescr. (til Amtmanden over Tryggevelde=Amt, 16 Jan.

og til Landsdommerne i Sjelland), 1) Notits om
Ovenstaaende; samt 2) at de 2 Stevens og Fax
He=Herredstinge nu herefter igjen skal existere, og have
deres egen Jurisdiction, for saavidt en eller anden Pro¬

prietairs Birke-Ret ikke samme indskrænker; og de Dom¬

me som herefter ved forskrevne Herredstinge blive af¬
sagde, om Nogen dem ville paaanke, for Landstin¬

get i Sjelland indstævnes. (Saasom det Tryggeveldske
Rytterdistricts Gods ikke mere er Kongen privative tilhørende,
og de ved sammes saavelsom ved det Antvorskovske og Vording¬

borgske Districts (9) Birketing afsigende Domme ikke længer

directe til Høieste=Ret kan indstævnes).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands¬16

Jan.

Stift, saa og Amtmanden over Sorøe= og Ringsted¬

Amter), indeholdende den 2den Deel af næstfore¬
staaende Rescript.

Rescr. (til Biskopen i Bergen, og Notits til 23 Jan.
Stiftbefalingsmanden sammesteds), ang et Semi¬

narii Indrettelse og Annectering til Bergens la¬
tinske Skole ().
Gr. Da det, efterat Bergens Domkirkes Lectorat ved for¬
rige Lectoris, afg. Biskop Edvard Londemann af Rosen¬
crone, dødelige Afgang var bleven vacant, af Biskopen er

bleven forestillet, at, ligesom disse Embeder paa adskillige Ste¬
der i begge Riger, i Henseende til den liden eller ingen deraf
formærkede Nytte, efterhaanden ere blevne afskaffede, og den
annecterede Løn henlagt til nyttigere Brug, saa var han og

af Formening, at dette Bergens forrige Lectorats Indkomster,

naar det af Fanøe=Præstekald, som nu derfra er bleven sepa¬
reret, havte Tillæg, fradrages, bedre kunde anvendes til den
i Cathedralskolen studerende Ungdoms Forfremmelse i Guds

Kundskab og andre for Fædrenelandet gavnlige Videnskaber;
og, da i det ganske Stift, ja paa en Strækning af 100 Mile

langs Vesterkanten, findes ingen publiqve Skole, undtagen
O 5

alene

(0) Dog om disse 2 see R. 25 Novbr. 1768 og 2 af 18
Junii 1772.

(r) I Endeel forandret ved Rescr. 6 Junii 1781.
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23 Jan.

alene den Bergenske, derfor holdt det høitfornøden, at den

kunde sættes i en florisant Tilstand, ved at anneeteres et Se¬

minarium, hvor, særdeles de Udenbyes=Børn, som undertiden
sendes langt fra deres Forældre, kunde afholdes tra ørkesløs

Omløben og dermed følgende Laster, men derimod desto= flitti¬

gere anføres haade til de sædvanlige Skole=Lectiones, saa og
i visse Timer, særdeles Aaret førend de deponere, til at faae

en Forsmag paa Philosophia, Moralis, Mathesis, Litteratur, og,

om mueligt, de moderne Sprogs Fundamenter, saavidt de bed¬
ste Ingenia fandt Lyst og Drivt: til hvilket at sætte i Verk

Biskopen har gjort følgende Forslag: 1) at paa en af Magi¬
straten anvisende begvem Plads næst ved Bergens Cathedralsko¬

le maatte bygges et Huls, som kunde koste ongefær 1500 Rolr.
og deri indrettes beqvemme Værelser for Inspectore Seminarii,
12 Seminarister og 1 Portner, der tillige kunde. være Bud,

og hans Hustrue holde Kammerne reene; saa maatte og for
Semiuaristerne indrettes 6 Stuer eller Værelser hvor 2 og 2

kunde logere tilsammen, deraf 3 Kamre blev for fattige Børn,
som skulde nyde noget vist i Stipendio, men de øvrige 3 for
velhavende, særdeles uden Byen boende Folkes Born, hvilke

aleene skulde nyde fri Logemente (dog at de, saavel'om de an¬
dre, skaffede sig selv Sæøge) tilligemed fri Lys, Varme og
Information: 2) at Rectör Scholæ over disse 12 Seminari¬
ster, som dem omsider til Academiet skulde dimittere, beholder

lige saa fuldkommen Magt og Disposition, som over de øvrige
Disciple; dog, at de a Formiddags=Timer, som tilforn have
været destinerede til at høre Lectorem i Capitulet, og ligeledes

daglig een af Eftermiddags=Timerne, item hver Onsdags- og
Løverdags=Eftermiddag 2 Timer, og i de store Feriis ved Fe¬

sterne og i Hundedagene hver halve Dag anvendes paa de i
Seminarii Auditorio bestemmende Læsninger eller andre Øvelser,

som efter Biskopens Overslag kuyde occupere ugentlig 12 Ti¬

mer nemlig in Philosophia Morali ad Theologiam applicata 3
Timer, in Mathesi &amp; Physica 3 Timer, in Fundamentis Lingvæ
Gallicæ &amp; Germanicæ 4, og m Historia Utteraria 2 Timer,

saa at endda daglig et Par Frihedstier blev tilovers: 3) at
til ovenmeldte Lechiones og Øvelser at informere, maatte an¬

tages 2 Personer af hvilke den fovste, med Navn af Lectorz

Philosophiæ Möralis maatte have 8 Timer til sin Disposition,
saa og derhos være Inspector Seminarii, logere i Hufet hos
Seminaristerne, for at gouvernere dem uden for de publigve

Skole=Timer, efter ham dertil paa Kongelig Approbation gi¬
vende Instruction, og derefter meddelende allern. Bestalling,

til hvilket Embede Blskopen foreslaaer Mag. D. Chr. Gartner,
som vil paatage sig saadan Station for 200 Rdlr. aarlig (5)5

men den anden Docens en Sprogmester i Fransk og Tydsk,
hvortil han haaber En eller Anden vel skulde findes, som sig

det for 4 Timer ugentlig skulde antage for 2 Mk. om Timen:

1

4) at til dette saaledes indrettede Seminarii udfordrende Be¬

kostninger maatte anvendes: a) forrige Lectoris (dog at Fanoe¬

Præstegjelds Indkomster, som forhen dertil vare lagde, imod
at

(5) See Rescr. 27 Febr. 1756.
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at Tienesten forlynedes med en Capellan, men nu, da Kaldet
fra Lectoratet er aldeles separeret, og har faaet sin egen Sog¬

nepræst, Sognepræsten i Kaidet alene skal tilhore, derfra und¬

taxes) øvrige Indkomster, der skal bestaae i hvis Lectores, som
Canonici Capituli Bergensis have havt af adskilliat benefieeret

Jordegyds, som med indfaldend: Bygselpenge aarlig kunne ren¬
dere omtrent 350 Rdlr., men formedelst deraf aarlig svarende

Capitulskat, af Biskopen ikkun beregnes til 300 Rdlr., naar

dertil lægges, hvis lidet af Grunde=Leie og srnaa Afgivter af

visse Stuer paa Contoiret eller andre Huse i Byen kunde ind¬
komme; b) da Skolens Capitaler, som for faa Aar siden vare
ikkuns 5000 Rdir., ere nu oploben til henimod 8000 Rdlr.,

ved det at ikkuns faa, og undertiden stet ingen, Stipendia
ert blevne uddrelte til Disciplene, som det meeste, hvortil den¬

ne Capitals Renter anvendes, siden Skolehuset holdes vedlige

af Byens samtlige Kirker, og Lærernes Løn bestaaer af andre

Indkomster at der af forskrevne Skolens Capital, som dog
bliver i sin bestemte Brug, maatte perpetueres de 3000 Rdlr.

til de 6 antagende fattige Seminaristers Stipendia, saavelsom
Seminarii Fond dermed at forbedre, hvortil endnu kunde kom¬

me 1000 Rdlr., som Biskopen beretter, en vis god Mand i

Byen skal have foræret til indbemeldte Brng og Indretning,
hvis Exempel flere Formuende forhaabentlig ville følge, i sær,

om det med Tiden kunde bringes derhen, at Mathesis og Phy¬

sica Fxperimentalis i Dansk Sprog visse Timer om Ugen kunde
publice blive doceret og oculariter demonstreret paa Seminarii

Luse=Sahl, saa at andre ustuderede Folk kunde og profitere
deraf, hvortil en aparte Lærer da vel udfordredes: men5,

som Seminarii Fond efter ovenstaaende Forslag blev nu for

det første ikkuns 500 Rdlr., nemlig af Lectoratets Beholdning
agrlig 300 Rdlr., og af anviiste 4000 Rdlrs Capital 200
Rdirs Rente, at samme maatte anvendes paa følgende Maa¬

de, nemlig: til den beskikkende Lectori Philosophiæ Moralis aar¬
lig 200 Rdlr.; til en Sprogmester for 4 Timer ugentlig, a
Timen 2 Mk., 66 Rdlr.; til et Stipendium Friderictanum for
6 fattige Seminarister, hver 10 Rdlr., 60 Rdlr., som der¬
foruden maatte nyde Deel, som sædvanligt, i den fra Stift¬

Amtstuen udbetalende aarlige Gave; til et aarlig Opmun¬

trings=Præmium for den Seminarist, fattig eller rig, som paa
Kongens Fødselsdag fremviiste det bedste Specimen oratorium

eller poeticum in Memoriam Regis Fundatoris, 15 Rdlr.; til
en Portner og Opvarter aarlig 40 Rdlr.; til Lys og Brænde¬
ved 60 Rdlr.; til nyttige Bøgers Anskaffelse 24 Rdlr.: men,

om endda noget, foruden de til Husets aarlige Reparationer
og uvisse medgaaende smaa Udgivter maatte blive tilovers, det

at lægges til Husets voxende Capital: 6) at til Husets Byg¬
ning og Indretning, med Kakkelovne, Borde, Benke, og des¬

lige, maatte tages de 5000 Rdlr., som af den til Bispegaar¬
dens Reparation henlagte Indre=Sogns Tiende i forrige Bi¬
skops Tid ere oplagte, og, efter de til disse Regnskabers Revi¬

sion og Decision beskikkede Commissariers Kjendelse, overskyde;
samt, om dertil, saavelsom Seminarii-Cassens almindelige For¬

bedring, maatte henlægges det, som maatte blive tilovers af
de

23 Jan.
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23 Jan. de 1100 Rdlr., hvilke ved Rescript af 5 Maii a. p. ere desti¬
nerede til Landsbye=Skolemesteres Præparation i den saa kal¬
dede Christi Krybbes Skole, hvor allerede 9 ere i Underviis¬

ning, og efter deres Dimission andre antages, hvormed Bisko¬
pen formener, det ikke skulde behøves at continuere over 2 a

3 Aar, inden Landet jo bliver forsnet med Skoleholdere, men
endda bemeldte Capitals næsten halve Deel at kunne blive til¬

overs og conserveret: og endelig *) at dette saaledes indretten¬

de Huus maatte kaldes Seminarium Fridericlanum.

Indbemeldte Forslag approberes, til hvisken Ende

Stiftbefalingsmanden skal ved Magistraten i Bergen en
beleilig Plads til dette Huses Opbyggelse lade anvise,
hvorefter Biskopen dets Indretning haver at lade besørge,
da Kongen, naar det dermed kommer i Stand vil lade

den foreslagne Person, til at være Lector samt Semi¬
narii Inspector, for hvem Biskopen imidlertid behøvende

Instruction haver at forfatte, derpaa Bestalling meddele.
23 Jan.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

over Sjellands Stift), ang. at Roeskilde Byes
Jurisdiction ikke maae befatte sig med nogen
Dom eller Exsecution for Gjeld hos Duebrødre=Ho¬
spitals Lemmer.
Gr. Stiftbef. og Biskop. have forestilt, at , omendskjønt Fun¬

datsen for Duebrødre-Hospital i Roeskilde udtrykkeligen byder,
at Lemmernes Gjeld skal afgjøres, inden de i Hospitalet ind¬
tages, saavidt deres Formue da strækker, og siden ingen være

beføict, at søge dem for nogen Gjeld, item, at hver Lem skal
i Hospitalet indfore sin egen Seng og Fornødenhed, og at alt,

hvad Enhver indfører, skal optegnes og høre Hospitalet til,

saavelsom og, at Hospitalet skal agtes som Lemmernes Formyn¬
der i Livet og Arving efter Døden; saa er dog den Canus fore¬
falden, at en Sorger i Roeskilde, som var i Gjeld hos Roes¬
kilde=Magistrat for 100 Sldr. Børnepenge, mod Obligation,

som lyder paa Magistraten, og mod Pant i hans Huus, er
tilligemed hans Hustrue, i Følge af Fundatsen, af bemeldte

Magistrat, som Inspecteurer, foreslaget til Lemmer i Hospita¬
let, for moxen 5 Aar siden, og, da Magistraten saaledes selv
var Creditor, de og selv havde gjort Forslag om dette Par

Ægtefolks Indlæggelse i Hospitalet, og altsaa eragtes, at de,
som vidste Fundatsen, siden de tillige ere Inspecteurer, den

Tid maae have anseet hans Huus som tilstrækkeligt Pant for
Gjelden, og derfore ikke besørget Gjelden videre afgjort, saa
skal Magistraten dog, desuagtet, efterat disse Lemmer i 3 Aar

havde ligget i Hospitalet, og Pantet imidlertid var forverret,
og
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og faldet i Prisen, have, ved En, som skal have kaldet sig 23 Jan.
Formynder, ladet denne Hospitalslem for samme Gjeld, Ren¬
ter, og paaløbne Omkostninger, stævne til Rosskilde=Byeting,

i hvorvel han som Hospitalslem burde agtes umyndig, uden

enten at give St. og B. som Hospitalets Directeurer noget til¬
kjende, eller at stævne Ridefogden som Lemmernes Forstander

og Forsvar; have ladet hænde Dom over ham, og Huset sæt¬

te paa Auction; men, da det ikke kunde tilstrække, skal de ha¬

ve ladet Rettens Middel, Byefoged og Byeskriver, der begge
tillige ere Raadmænd, og altsaa selv Membra Magistratus,

gaae ind i Hospitalet, uden Directeurernes og Ridefogdens
Vidende, gjøre Judtørsel og Exsecution i disse Lemmers Sen¬

geklrder, og nødvendigste Huusgeraad, samt ladet beramme
Auction, det at sælge, hviken Auction de og selv skal have

vildet holde, uagtet Hospitalet ikke kan agtes at være under
Byens Jurisdiction, saasom det ikke alene bar sin aparte Fun¬

dats, Directeurer, og Forstandere, men og har sin egen Bir¬
ke=Ret, og af Kongen confirmerede Birkedommer og Birke¬
skriver. Thi besales, at tilkjendegive Magistraten i Roeskilde,

At Roegkilde=Byes Jurisdiction, hvor Casus
nu er existeret, ikke maae befatte sig med nogen Dom,

Indførsel eller Exsecution for Gjeld hos Duebrødre¬
Hospitals Lemmer efterat de er. i Hospitalet indtag¬

ne, i de Effecter som derfor høre Hospitalet til, og al¬
lermindst fratage dem deres Klæder, Sengeklæder, eller
Andet, som uomgængelig behøves i Hospitalet.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggershuus¬24 Jan¬
Srift), hvorved Rescr. af 14 Junii a. p., ang. et Dra¬

gon=Regiments Oprettelse, derhen extenderes, at han

conjunctim med Feldtmarskal Arnold og Generalkrigs¬

commissair Hein reglerer ogsaa et andet Dragon-Regi¬
ments Op= og Indretning, samt derover indsender en

Plan til Kongelig Approbation (t), der under Gaars
Dato er tilkjendegivet Feldtmarskal Arnoldt.

(Saa¬

som Kongen er bleven refereret, at der Søndenfjelds, for¬
uden det ved R. 14 Junii a. p. befalede Regiment, endnu

uden nogen følelig Byrde for Landet kan tilveiebringes et an¬
det Dragon-Regiment af samme Störke og Indretning som
de nu staaende National=Regimenter, dersom alle Præste=,

Foued= Skriver=, Lehnsmænds= og Post=Gaarde samt Proprie¬

tair= og Gastgiver=Gaarde bleve inddeelte i Lægd, og saadant
Forslag er approberet).

Rentek.

(1) See Resol. 15 Julii 1750.
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24 Jan.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬

be), ang. at Amtsforvalteren skal see de Straf¬
bøder, som En og Anden forfalder i, fordi de fra
Klapjagten (u) udeblive, hos de Skyldige indfordret;
og Amtmanden skal vise ham den fornødne Assistence til

bemeldte Strafpenges Inddrivelse hos de Skyldige, for
saavidt de deraf med Rette kan tilkomme at betale: at

samme derefter til Jægermesteren kan vorde betalt.
29 Jan.

Rentek. Skriv. (til Fogderne i Norge), ang.
ved Jordegodsers Afhændelse at iagttage, blandt
andet, at ingen Eier eller Opsidder maae 9delægge

enten sin Gaards Skov eller anden derved værende Her¬

lighed; og at de, som befindes i Skoven ulovlig at

have hugget, skulle efter de om Skovvæsenet udgangne

Kongelige Anordninger, og i Særdeleshed efter Forordn.

af 5 Decbr. 1685, til Undgjeldelse derfor tiltales (V).
2 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

over Fyens=Stift), ang. at Geistligheden i den

Kongen overladte Andeel paa Ærøe skal in
Ecclesiasticis sortere under Fyens Stift samt Dansk
Lov og Ret.
Gr. Hertugen til Slesvigholsteen-Glücksborg har, imod et
vist Æqvivalent, d. 23 Decbr. 1799 til Kongen overladt den
ham forhen tilhørte Andeel paa Ærøe, bestaaende i Staden
Ærdeskigbing samt de 2 Godser Gravensteen og Budrup

hvis solenne Overlevering formodes at kunne gaae for sig ved
den nu tilstundende Februarii Maaneds Udgang.

Geistligheden i denne til Kongen overladte Andeel,
baade i Ærøeskjøbing og i forskrevne 2 Godser, skal, li¬
gesom

(u) Eller Ulve=Jagten; see Forordn. 18 April 1732,
9. 34.

(0) Af Lybeckers Udtog II. 436.; maaskee er denne Skriv.
af Aar 1752, see Skriv. 29 Jan. 1752 samt Forordn.
21 Sept. 1750.
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gesom Geistligheden i den Kongen tilhørende øvrige An¬ 2 Febr.

deel paa bemeldte Ærøe efterdags in Ecelesiasticis fortere
under Jyens Stift, og under dets Stiftbefalingsmand
og Biskop, samt være den i Danmark brugelige Lands
Lov og Ret undergiven (5); saa og strax indsende til

Kongen de dem forhen meddeelte Vocationer, at for dem

derefter kan expederes Kongel. Bestallinger, og Enhver

af dem derpaa aflægge Troeskabs-Eed.

Rescr. (til Greve Ahlefeldt, samt Notits til2

Febr.

General-Kirke=Inspectionen og til Biskopen i

Fyen), ang. at det med Humble=Præstekald paa
Langeland skal forblive ved Rescr. af 2 Martii 1742.

Rescript, ang. at General-Anditeuren og 4 Febr.
Over=Auditeuren (naar denne ei tillige staaer i
nogen anden Betjening, i Kraft af hvilken han er for¬

bunden at agnoscere Forum civile) skal henhøre under
Foro militare, og General=Auditeuren herefter som

før forblive deelagtig i alle den militaire Etat forundte

Beneficia saavel i Freds= som Feide=Tid (V).

Rescr. (til Missions=Collegium, og Notits til 13 Febr.
det almindelige Handels=Compagnie), ang. at de

Mæhriske Brødre i Grønland ikke maae flakke
frem og tilbage, eller føre deres eller Grønlændernes
Børn derfra, eller drive Handel, m. v. om deres Pro¬
viants Transport.

Gr. Af Collegii Fodstilling har Kongen fornummen, hvor¬
ledes der skal være indløben adskillige Klager over, at de med

allern. Tilladelse i Grønland sig opholdende Mæhriske Brødre
skal gjøre Indgreb i Handelen, og nu Een, nu Flere, flakke
frem

(*) See Rescr. 15 Jan. 1751.
(7) Af Rothes Rescripter I. 31. I Henseende til Værne¬
tinget er dette Rescr. ligelydende med Rescr. 5 Juni
1750.
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13 Febr. frem og tilbage til og fra Landet, til ikke liden Besværing for
dem, der forestaae den Grønlandske Handling,
i det de paa¬
staae fri Transport for deres Personer og medsørende Eqvipage
frem og tilbage, endskjønt deres Ærinde som oftast ikkuns skal
være, at besøge hverandre; ja, naar det undertiden ikke skal

have været gjerligt at efterkomme deres Forlangende forme¬

delst at de ikke betimeligen, inden de afgaaende Skibe have

været lädte, og lagt seilfærdige, have meldet sig, med at ind¬
tage og rumme deres medbragte Provision og Bohave, at de
endog ved Brødrene paa andre Steder have fragtet Skibe fra

Holland., under Skin, at de skulle tilføre dem Levnetsmidler
og andre Ting, men have virkelig tjent til at drive Handel
med dem og Grønlænderne, Octroien til Fornærmelse og

Skade, det Collegium melder, at det almindelige Handels¬
Compagnie skal befrygte fremdeles, at skulle beholde fri

Løb, og maaskee at kunne tage videre Overhaand, begje¬
rende i den Henseende at slig Uskik maatte vorde hemmet og
forebygget.

Missions=Collegium skal føie den Anstalt, at de i

Grønland værende Mæhriske Brødre vorde tilholdte
til en bestandigere Forblivende i Landet, uden at flak¬
ke frem og tilbage; og derhøs betydet, ikke derfra at

maae udføre Grønlændernes eller deres egne Børn,

særdeles Drenge=Børn, som tilforn skal være skeet, saa
og, hvad deres behøvende Proviant og anden Fornøden¬
heds Tilførsel angaaer som formenes at ville falde
Compagniet alt for bekosteligt, i Fald dem, i Henseende
til deres i Landet temmelige Mængde som i Fremtiden

kunde endnu blive større, skulde uden Forskjel gives fri
Transport, at paa sligt dem vel til deres Nødtørftighed,

men ikke til nogen Slags Handels Drivt, skal vorde for¬
undt Transport med Compagniets Skibe herfra imod
en taalelig og billig Fragts Erlæggelse; desaarsag de selv

her men ingen andensteds fra, ay langt mindre med

fremmede Skibe, skulle lade besørge det Behøvende saa
betimelig indkjøbt, og til Compagniets did destinerede
Skibe leveret, at Skibene desformedelst ikke skulle lide

mindste Ophold: hvorimod dem alvorligen skal være for¬
budet, sig med nogen Slags Handel enten herfra, eller
fra andre Steder at befatte. Men, skulde andre

Mæhri¬
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Mæhriske Brødre herefter blive til Sinds sig i be= 13 Febr.
meldte Grønland at nedsætte, da vil Kongen vel dem,

som sædvanligt forhen været haver, have accorderet fri
Transport til Landet med deres hos sig havende Boskab,

men fra Landet, i uomgængelig fornødne Tilfælde, ikke
uden vedbørlig Fragts Erlæggelse.

Rescr. (til Missions=Collegium), ang. at den Grøn¬ 20 Febr.
landske Mission fremdeles, saalænge Tingen bliver in
statu gvo, maae beholde de af den Norske Postcasses
Revenuer tillagte 500 Rdlr. aarlig (2).

Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Norge,20 Febr.

Sjellands=Stift (a) undtaget), ang. at Biskopen

maae uden Appel mulctere Præsteskabet i visse
Forseelses=Tilfælde.
Gr. (h) Endskjønt det i Loven er befalet, at alle imellem

geistlige Personer opkomende Tvistigheder skulle, om mueligt,
af

(2) See Rescr. 12 Febr. 1751 og 9 Junii 1752 samt Fund.
6 Aug. 1756, § 37.

(a) See Rescr. 21 Novbr. 1738.

(b) I Steden for disse Grunde lnde Præmisserne i Rescr. til
Biskopen over Bergens-Stift. saaledes: „af Biskopens
Forestilling er fornummen, at i Anledning af Loven, som

paalægger Provsterne og Superintendenterne at bilægge,

om mueligt, de imellem geistlige Personer opkommende
Tvistigheder, saa at samme’i det mindste ikke uden fore¬

gaaende Raadførelse med dem maatte komme til Tinge

og Rettergang, har Biskoyen, siden sin Ankomst til Stif¬
tet, vel ladet sig være angelegen, at see forekommet

saadan ufornøden Rettergang, som ofte alene af en daar¬
lig Ambition eller utilladelig Trettekjerhed begyndes af
dem, der trem for andre burde lægge Vind paa Frød:

men, da der ikke, saasom i Danmark, holdes aarlige

Provstemoder, for hvilke saadanne trettekjere Præster
kunne indkaldes, og i andre upartiske Mænds Paahør
forehold s deres givende Forargelser, skeer det, som of¬

test, at Biskopen forbigaaes, uden at consuleres enten

ved Stævnemaals eller Rettergangs Begyndelse; men

hver gaaer zelvraadig sin egen Vei, hvoraf han og uy¬
lig

V. Deel. 1 Bind.

R
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20 Febr af Provsterne og Superintendenterne bilægges saa at de Ved¬
kommmde i det mindste ikke uden foregaaende Raadforelse med
deres i saa Maade foresatte Øvrigbed dermed burde komme til
Tinge og Rettergang, er det dog fornummen, hvorledes sligt

paa et og andet Sted forbigaaes, og ofte uden al sand For¬
nodenhed, og alene af en daarlig Ambition og Animosite, til

ikke liden Anstød for Menighederne, anlægges Proces og Ret¬

tergang, undertiden om King af en rinde elldr ingen Betyden¬
hed, af dem, der frem for andre burde elske og lægge Vind

paa indbyrdes Fred“ men i dets Sted, sgavel herudt, som i
anden Ting, vue sig selvraadige og efterladne, i at efterkom¬
me tilbørlig Pligt og Skyldighed.

Til alle saadanne ufornødne Processer og Disputer

at forekomme, er fundet for godt, at Biskopen i slige
saavel¬

lig har havt Exempek af en imellem Sognepræsten og
Capellanen til Nyekirkens Menighed i Bergen sig reiste
Tvistighed over nogen dem i Nyekirkens Fattigskole imel¬

lem faldne Ordvexling, hvorover den sidste har begyndt
Sag, og stævnt Præsternes Medhielpere til Vidne, uden

at consulere Biskopen efter Loven, om Rettergang be¬
høvedes eller ikke; ia, endskjønt ommeldte paaberaabte
Vidner, som skal være, og af alle holdes for, retsindi¬
ge Mænd ere gaaen hen til Capellanen, og bedet om

Forskaanelse for Eed i en ganske ubetydelig Sag, hvor
Qvæstio alene angaaer nogle Ord, som ikkun maatte an¬

sees, om kunne være meer eller mindre høslig talte, og

bestaaer derudi, at Sognepræsten i en vis Despute im¬
ponerede Capellanen Silentium med de Ord, at holde

sin Mund naar Sognepræsten talte, da han, naar
Capellanen talte, vilde tie; de og paa det kraftigste

have foreholdt Capellanen sin Uforsonlighed, og raadet
ham til Fred og Eenighed, ligesom de og have ved
skrivtlig Indgivende vendt sig til Biskopen, at han vil¬

de mage det derhen, at de for Vidnesbyrds Aflæggelse
i denne Sag maatte forskaanes; saa skal dog Capella¬

nen blive ved sin Paastand, og vil have Sagen til Tin¬
ge, til Forargelse for hecle Byen, uden at Biskopen der¬

paa kan raade Bod, men maae see paa, hvorledes, saa¬
vel i dette som i andre Tilsælde, Selvraadighed og Ef¬
terladenhed gaaer i Svang, i sær, da intet andet Mid¬

del haves, sligt at hemme, formedelst Mangel af Lan¬
demoder, som ovenmeldt: hvorfore Biskopen har indstilt,

hvorledes Capellanen for saadan sin Forargelse bør an¬

sees; ligesom og ellers i andre Overhørigheds= og For¬

sømmeligheds=Tilfælde, om det ikke maatte agtes tjen¬
ligt, at sliee Præster kunde mulcteres paa nogle Rigs¬
daler, &amp;c.
Derpaa blev bejalet, at den af Capella¬
nen begyndte eller intenderede Proces skal ophæves, og

ingen Vidner derudinden føres: — (og siden det sam¬
me som til de andre Biskoper).
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saavelsom og ellers i andre Overhørigheds= og Forsöm¬ 20 Febr.
melses=Tilfælde, saasom, naar en Præst med alle Ord
og Formaninger ikke var at overtale til sin unegtelige
Pligt i at catechisere, besøge Syge eller Fangne saa¬

velsom Skolerne, item, om befandtes at misbruge

Absolutionens Nægtelse til at inddrive sit Offer med,
maae i Fremtiden mulctere de Skyldige fra 1 til 5 Rdlr.,

fattige Præste=Enker til Gode og Bedste, uden at saa¬

dan Biskopens Kjendelse videre maae paatales, eller væ¬
re nogen Appel underkastet (c).

Rescr. (til Amtmanden over Assens= og Hinds= 20 Febr.
gavls=Amter), ang. at Skarpretteren i disse Am¬
ter skal af dem Begge saavelsom af Grev= (0) og
Friherskaber nyde 2 Gange om Aaret af hver Gaard, li¬
den eller stor, 4 Skill., og af hvert Huus1 Skill. Dan¬
ske hvilke Sognefogderne have hos Bønderne at ind¬

drive, og Supplicanten, Christjan Suhr, paa An¬
fordring i en samlet Summa at tilstille, der alt lige¬
ledes forhen i øvrige Amter udi Fyen er reguleret.

(Paa Suhrs Ansogning, da han ikke kunde nyde de ham aar¬
lig tillagde 2 Skill. af hver 8 Tdr. Hartkorn, og 4 Skill. over
8 Tdr. Hk., og derudover med mange uopdragne Børn maatte
savne fornøden Livs-Ophold).

Rescr. (til Greve Vedel), det samme, for saa= 20 Febr.
vidt Grevskabet Vedelsborg vedkommer.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden paa Island, 20 Febr.
og Biskopen over Skalholt=Stift), ang. at de

Fiske= og Fugle=Løtter, som kaldes Hospi¬
tals=Løtter, og paa Vestmanse falder, maae forbli¬
ve til de Syge og Fattiges Ophold der paa Stedet.
(Efter Ansogning fra Sognepræsten og Indbyggerne paa Vest¬

manøe, hvilke androge, at de ikke kunde flytte, og aldrig ha¬
R 2

(0) See Prom. 29 Jan. 1785.
(a) See næstfølgende Rescript.

ne
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ve flyttet, deres Syge til Hospitalet, eller lnde noget Tillæg

20 Febr.

følge med dem, efter Forordn. 27 Maii 1746, efterdi der paa

Øen underholdes 30 Fattige, til hvis Underholdning Hospi¬
talsfisken altid er bleven ved Stedet; ligesom de og have de¬
clareret, at, i Fald Hospitalsløtterne der paa Øen maae for¬

blive, vil de selv underholde og forsyne deres Syge).

Reglement, hvorledes Sæderne efterdags i Borg¬

20 Febr.

retten skal reguleres (e).

Rescr. (til Landmilitie=Sessionerne i Danmark), ang.

6 Martii.

at de hværvede Under-Officerer og Tambourer ved
Landmilitien skal henhøre under den Militaire Juris¬

diction (f).

Rescr. (til Amtmanden over Finmarkens Amt),

6 Martii.

ang med Ømhed og Moderation at behandle nogle
Qvæner, som af Extraction ere Svenske, paa det andre
deres Landsmand derved kunde opmuntres at komme til

Landet, da de ved deres Ankomst med al muelig Hjelp

og Haandrækning bør understøttes (8); samt ei af en

utidig Nidkjerhed oftere at indkomme med ufornødne
Indberetninger og Forestillinger, hvorved ikkuns uskyl¬
dige Folk foruroeliges, og kunde sættes i Mistanke.
(Han indgav Besværinger, 1) at nogle Præster ei vilde af
Prædikestolene læse Rescr. dat. 30 Novbr. 1748, fordi om saa¬
dan Læsning ei deri var meldt, og den ei heller kommen fra

Biskopen; og 2) over nogle Qvæner, som deels udspredede, at
Sverrig paastod Rettighed til nogle Fjelde, deels ei modte be¬
tids nok ved en Extra=Ret, og deels ei aflagde Troeskabs-Eed).

7 Martii.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmændene over

(Kongel. Re¬ Fyens=

og Ribe=Stifter), ang. Straf for uberet¬

sol. 3 Martu)

tigede Transporter ved Middelfart- og Snog¬
høi=Færgesteder. (Til at forekomme Indpas i de Trans¬
porter, som Færgemændene bør forrette).
Ved

(e) See Forordn. 15 Junii 1771.

(1) Ophævet ved Forordn. 14 Sept. 1774; men kan ellers
ogsaa sees i Rothes Rescripter II. 54.; cfr. Rescr. 17
April 1750.

(3) See Rescr. 16 Maij 1760.
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Ved Middelfart= og Snoghøi=Færgesteder maae for¬7 Martit¬
holdes paa lige Maade, som i Henseende til Gaabense¬

og Vordingborg=Færgesteder under 4 Jan. 1743 og ved
de Færgemændene i Khavn d. 29 April 1684 givne Laugs¬

Artikles 1te og 5te Post, er befalet, saa at de Uberet¬
tigede som besindes deslige Transporter at foretage,

skal bøde første Gang 4 Rdlr., anden Gang dobbelt, og
tredie Gang have deres Fartøi forbrudt, hvortil Ret¬

tens Middel skal være pligtige, Færgemændene, saasnart
Forseelsen lovligen er beviist, efter Stiftamtmandens

Paategning og Foranstaltning, med promte Exsecution
at assistere. Dog bliver det de Borgere og Bønder,

som selv eie tilladelige Baade, uformeent, sig deraf til
egen Fornodenhed at betjene, saalænge samme ikke til

Andre udlaanes og bortleies, eller bruges til nogen
Slags Transport med Reisende eller andre Folk saa¬

velsom Qvæg: og ligeledes maae Strandhusenes Be¬
boere i Coldiughuus=Amt befordre sig selv saavelsom
Bønderfolk og andre der i Byen boende, som kunde ha¬

ve noget Ærinde i Fyen eller andensteds, og hvis Leilig¬

hed det ikke maatte være at reise først over Land til Fær¬
gestedet: men al anden Transport, være sig med enten

fremmede Passagerer, Gods, Vare eller Qvæg, skal dem

under 1 Rdlrs Straf, for hver Gang Nogen dermed be¬
trædes, aldeles være forbuden.

7 Martii¬
Krigscanc. Skriv. (til Cheferne for samtlige ge¬

vorkze Regimenter), ang. at ingen Soldat maae

uden Kongelig Tilladelse i fremmed Tjeneste
overlades, m. v. (h).
Gr. Da det er erfaret, at adskillige her i Krigstjeneste stand¬

ne Folk ere antrofne i Tjeneste udenlands, hvilke, deels under
Foregivende at besøge deres Slægt, og deels mod at stille Cau¬

tion for deres Tilbagekomst, herfra med Permissionspas ere
tilladte at reise, saa har Kongen befalet:

R 3
() See Skriv. 27 Martii 1756.
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Regimenterne maae ikke i Udenlands=Tjeneste overla¬

7 Martii,

de nogen her i Tjenesten engageret Soldat, direete eller

indirecte, uden dertil erholdte specielle Kongelig Tilladel¬

se; og Cheferne maae ikke nogen Under=Officeer eller
Gemeen om endog tilstrækkelig Borgen for hans Til¬
bagekomst blev stillet, udenlands permittere, saasnart
man paa nogen Maade kan formode, at Tilladelsen sø¬

ges i den Hensigt at forlade Tjenesten. Over dettes nøie
Efterlevelse haver enhver Regimentschef saa meger al¬

vorligere at holde Haand, som han, naar denne Besa¬

ling desuagtet skulde overtrædes, uudeblivelig kan vente
derfor at kræves til Ansvar.

13 Martii.

Rescr. (til Directeurerne for det Fattiges-Væsen

i Danmark), ang. en Indretning i Børnehuset

paa Christjanshavn til 24 Hitteborn, og 2
Jordemødres Antagelse for med Taushed at betjene
Frugtsomnielige, m. v. (i).
Gr. Efterat Oversecretereren i det Danske Cancellie havde

tilskreven Directeurerne, at Kongens Intention gik derhen,
*

hvorledes der kunde oprettes en Stiftelse for sattige Hittebørn
1 Khavn, og for en saadan Stiftelse muelig kunde findes Lei¬
lighed ved Børnchuset paa Christjanshavn, er af Directeurer¬
nes Forestilling fornummen, at de, da Directeurerne over Bai¬

senhuset havde communieeret dem et Udkast og Beregning over

de til saadan en Stiftelse udfordrende Bekostninger til 24 Hit¬
tebørn, for at faae en fuldkommen Oplysning, hvorledes fat¬

tige Born ved det Fattiges-Væsen underholdes, og hvis el¬
lers til denne Kongelige Intentions Fuldbyrdelse kunde eragtes
tjenlig, have corresponberet med de Committerede ved Convent¬

huset, som i deres Erklæring havt berettet, at ved de Fattiges¬
Væjen i Staden underholdts 700 Bern, og at saadanne Børn
ingensteds med mere Menage kan forfleges, end ved der Fatti¬

ges=Væsen, hvor saa mange Børns Antagelse, Forsegning
og Opfostring paa Conventhus-Cassen besorges, og det paa den

Maade, at, naar nogen med forældreløse ægte og uægte
Børn, eller og saadanne Børn, som udædiske Mennesker læg¬
ge

(1) See Rescr. 18 Junii 1751 27 April 1753 og 21 Aug.
1750; Fund. 6 Aug. 1766, 9. 43; Rescr. 11 Jan. 1760,

10 Decbr. 1772, 6. 6, 24 Martii 11774, 15 Jan. og
23 April 1783 samt 17 Martii 1784, §. 11.
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ge fra sig i Folkes Huse, Derre, paa Gaderne eller andre13 Martii.
*.

Steder, saa og saadanne wpærde Børn, som, i Anledning af

Rescr. af 15 April 1746 henbæres til Præsterne, der ia iil Bye¬
fogden, som forsender dem til Conventhuset, ankommer, eller,

for dem søges om Almisse, blive strax antagne, og hensatte
til Fostermødre, som af Conventhus-Cassen nyde Betaling for
deres Forslegning efter noieste Accord, hvilket vedvarer indtil

de opnaae. 15 a 16 Aars Alder, eller have været til Confir¬
mation, og kan fortjene deres Fode, da de aldeles af Mand¬
tallet udgaaer: Efter hvilke Omstændigheder Direct. for det
Fattigesvæsen berette, at i Børnehuset kan indrettes ganske

beqvem Leilighed til 24 Hitteborns Jmiodtagelse.

Dette er approberet. Disse 24 Hitteborn skal nyde

den sædvanlige Forslegning af Conventhus-Cassen aarlig,
indtil de opnaae den Alder af 6 Aar, da de derefter skal

udsendes til den i Børnehusets nye Bygning værende
Sal, som til samme Brug skal indrettes, og imiblertid

af dets Casse forfleges som sædvanligt. Til Skole for

disse Børn, som indtil denne Alder lære at læse i de Fat¬

tiges Skoler eller hos Fostermødre, skal bruges den for

Børnehusets egne Børn anordnede Skole næst ved Kir¬
ken, hvor de 2 Timer om Vinteren og 4 Timer om Som¬

meren skal holdes under Information og de øvrige Ti¬

mer om Dagen skal de arbeide ved Børnehusets forefal¬
dende Arbeide i ovenbemeldte til den Ende indrettede

Sal ligesom andre af dets Børn, dog uden at have
nogen Communication med de andre Børn, hvilket saa¬

ledes skal continuere, indtil de have været til Confirma¬
tion, og opnaaet den Alder at kunne tjene for deres

Brød, da de igjen kunne udkomme, og hensættes til Tje¬
neste eller Haandverk efter deres besindende Duelighed.

Naar Nogen maatte forlange saadanne Børn enten fra

Silke= eller Børnehuset selv for den følgende Tid med

Underholdning at forsørge, skal Børnene dem uden vi¬
dere Efterspørgsel eller Prætention for anvendte Bekost¬

ninger, udleveres. Og, som deslige Børn, der ikke kan
legitimere sig, at være fødde af ægte Forældre, maae see

sig udelukte fra al Slags Profession og Haandverk at
R4

lære,
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13 Martii. lære, saa tillades og befales, at saadanne Børn, der
indkomme til Opfostring og Underviisning i Børne¬

hüset, paa det de kunde vorde antagne til ærlige Haand¬
verker og Professioner, skal ansees som ægte Børn (k). —

Ydermere have Directeurerne forestilt, at, saafremt Kon¬
gen maatte være sindet, efter Directeurerne for Vaisen¬

huset, deres Forslag, at ville oprette en nye Stiftelse,

der ei skulde have nogen Commuvication med Convent¬

og Børnehusets Casser og Betjente, vilde aarlig medgaae
en anseelig Depense, og dog alligevel ikkun faa Børn
deraf blive underholdte, efterdi der vilde antages aparte
Betjente, foruden anden Indretning, som alt var beko¬

steligt; men, dersom Kongen vilde forhjespe Convent¬
og Børne=Huus=Casserne, som desuden skal trænge,
med en vis og fast staaende aarlig Indtægt: formene de
at dette nyttige Verk bedst kunde drives og forestaaes ved

de Fattiges Betjente. Thi approberer Kongen dette

Forslag, og derfor vil, at dette Verk med 24 Hittebørns
Antagelse og Opfostring skal drives og forestaaes ved de
Fattiges allerede antagne Betjente uden videre Tillæg og

Løn, og der under de Committeredes Opsyn, da Kon¬
gen til forskrevne 24 Hittebørns Forflegning og Under¬

holdning vil lade indtil videre betale af den Norske Ge¬
neralposkcasses Revenuer aarlig 750 Rdlr., i 4 Termi¬
ner, hvorom de Deputerede for Financerne ere tillagte

Ordre (D). — Endelig, som Directeurerne berette, at

de Committerede ved Conventhuset have proponert nogle

Anstalter, som de formene, at kunne være tjenlige til,

at hindre Barnefødsel i Dölgsmaal, og deraf som of¬
test entstaaende Fosterets Ombringelse, hvilke Anstal¬

ter Direct. vel eragte i sig selv, at kunne være et sikkert
Middel, til at hindre Barnefødsel i Dølgsmaal, men
paa

(k) Cfr. Plac. 27 Febr. 1772.

(D). Ser næstfolgende Rescr. med det der Antegnede.
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paa den anden Side befrygte at der, ved at forebygge
13 Martii.
eet Onde, maatte gives Leilighed til et andet, adskillige

Artikle i Loven ved saadan Foranstaltning maatte foran¬

dres, da Crimina adulterii næsten impune kunde be¬

gaaes, ja at mange fattige Ægtefolk, i sær Soldater og
Matroser vilde betjene sig af denne Leilighed, for at faae

deres Børn opdragne paa Publici Bekostning, uden no¬
gen Byrde for dem selv, hvorudover det Antal af Børn,
som af de Fattiges Cassa skulle forfleges kunde formodes

at bli e saa stort, at deres Underholdning neppe skulde
kunne bestrides med 3 a 4000 Rdlr. aarlig Indtægt; des¬
aarsag Direct. have indstilt, hvorvidt saadant de Com¬

mitteredes ellers velmeente Project kunde synes gjørligt

og tjenligt: saa (siden Kongen, til at forekomme Mis¬
gjerninger, som drage Guds Vrede og Straf over Lande
og Riger, intet heller ønskede, end at den saa ofte fore¬

kommende Barnefødsel i Dølgsmaal og oftest derpaa føl¬
gende Fosternes Ombringelse kunde forebygges) er funden

for godt, at anordne: 1) at 2 gode bekjendte Jorde¬
mødre skal antages, til at betjene dem, som enten af

Undseelse ei ville have deres Besvangrelse bekjendt, eller

af Uformuenhed ingen Hjelp vide sig, naar de gjøre
Barsel, da saadanne i Forveien maae have Frihed til,

hemmelig at raadføre sig med disse Jordemødre: 2) saa¬

danne Jordemødre skal være eedsvorne og forsynes
med Instrux hvorefter de skulle være pligtige, under

Straf, som Meenedere efter Loven, og tillige at far¬

vises Landet, det ei at aabenbare, hvo sig i saa Maa¬
de hos dem anmeldede, og af dem lod sig betjene (m):
3) disse Jordemødre skal boe paa et for alle bekjendt
Sted, og tillige være forsynede med 3, 4 eller flere Kam¬
re, og i hver Kammer med en Seng, paa det at, om

Nogen, enten af Undseelse eller Uformuenhed, ei vidste
R 5

(in) See Rescr. 6 Jan. 1764.
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13 Martii sig Sted at ligge i Barselseng, de da hos bemeldte Jor¬

demødre, uden Frygt for at blive aabenbarede, kunde
vorde betjente, og, om de forlangede, der ligge i Bar¬

selseng: 4) Saadanne Barselqvinder naar de ei selv

have Lrilighed at underholde sig, skal, efter Jordemø¬
drenes Angivelse paa Conventhuset, dog uden at aaben¬
bare Barselqvindens Navn eiler Stand nyde til For¬

flegning for deres Person af Conventhuus=Cassen paa
nogle faa Uger, saalænge de ligge i Barselseng, ugent¬
lig 2 a 3 Mk.; og, naar de igjen blive restituerede, maae

de ubehindret absentere sig fra Jordemoderens Huus,
uden at være hende nogen Betaling pligtig, men Jorde¬

moderen skal nyde hendes Douceur fra Conventhuset.

eller af den dertil destinerede Fond om Vedkommende ei
dertil selv have Evne: 5) Jordemsdrene skulle være

pligtige, naar de have saadan en Barselqvinde der ei

vil være bekjendt, at bringe det nyefødde Barn, saa¬
fremt Barnemoderen det ellers begjerer paa Convent¬

huse, hvor det strax skal hensættes til en Fostermoder
og med Daab forsynes, samt tillægges Forflegning og
Opvartning som sædvanligt; og skal da følge med Bar¬
net fra dets Moder et vist Tegn, som paa Conventhu¬

set kan forvares og i Mandtallet betegnes hvorimod
Barnets Moder fra Conventhuset ved Jordemoderen skal

gives et vist Tegn under Conventhusets Segl og Boghol¬
derens Navn, saa og, naar Barnet var til Conventhu¬

set ankommet og døbt, samt under hvad Navn, paa det

at, om samme Barn i sin Tid af Nogen blev forlanget,
det da kunde affordres og afleveres efter saadant Tegn:
og 6) skal disse Jordemødre, som bestandige Betjente
aflægges med en vis aarlig Løn af 50 Rdlr. for hver af

dem, samt fri Huus, Ildebrand og Sengeklæder item

en Douceur for hver Person de i saa Maader betjene,
som kan være for hvert Barn 2 Rdlr., og formenes
præ¬
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præter propter at kunne udgjøre for hver Jordemoder 13 Martii.
100 Rdlr.

Rescr. (til de Deputerede for Financerne), ang. at, 13 Martii.
til at bestride de paa benævnte 24 Hittebørns Opdragel¬
se og Forflegning gaaende Omkostning, maae indtil vi¬

dere betales 750 Rdlr. aarlig af den Jorske General¬
postcasses Revenuer (n).

Rescr. (til Overpræsidenten i Khavn), ang. ved 13 Martii.

Passers Udstædelse til og for ubekjendte Personer
at bruge al muelig Forsigtighed; samt ellers at antegne

alle deres Kavne, som (oge Pas for ubekjendte Personer.
(A. Til at forekomme, saavidt mueligt, Desertion ved de udi

Khavn i Garnison liggende Regimenter, da det er at formøde,
at den mere end forhen vil yttre sig, fordi det med Sverrig
oprettede Cartel nu erspirerer; og paa det en Soldat, som el¬

lers ikke kunde finde Udveie til at undvige, ikke, ved underhaan¬
den at tilveiebringe sig saadant et Pas, skulde gives Leilighed
til at sætte sit Forehavende i Verk: B. paa det de, efter hvis

Begjering Passet udstædes, kunde kræves til Ansvar, i Fald det
maatte befindes, at nogen deraf havde betjent sig til et util¬

ladeligt og strafværdigt Forctagende).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i 13 Martii.
Bergen), ang at de i St. Jørgens-Hospital i
Bergen (o) værende svage Lemmer maae, heref¬
ter som hidindtil, med egne Hænder, til Levnets Subsi¬

stence, arbeide hvad de kan formaae, og samme til Fat¬

tige, Gemene og Bønderfolk ubehindret afhandle.

Kongel. Resol. (bekjendtgjort Stiftamtmanden 17 Martii.

i Ribe), ang. at Bønderne i Kolding-District maae,

uanseet Forbudet af 1 Julii 1746, udføre Zuderne af
deres Qvæg imod Toldens Betaling (D); men i øvrigt
for¬
(n) See nøie Rescr. af 17 Martii og 23 Decbr. 1752, Fund.
6 Aug. 1756, §. 37, og Rescr. 10 Martii 1758.

(0) Derom see Anordn. 29 Aug. 1755, Cap. 3, 6. 9.
(h) See nu Toldtarifen 1768, paa Huder.
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17 Martii. forbliver det ved Forordn. af 29 Aug. 1747 (0); og i
Hens. til Brændevinsbrænden ved Forordn. af 30
April 1734 og 5 Junii 1743 (1); dog haver Borger¬
skabet i Stæderne ved Inqvisition om Brændevinsbræn¬
den paa en sømmelig Miaade at omgaaes, uden Bon¬

den i øvrigt nogen Skade enten paa hans Korn, Jorder
eller Andet at tilføie.

19 Martii,

Rescript, ang. at Koffardie=Skibe, som læg¬
ge ud igjennem Bommen fra Kjøbenhavn, skal vi¬

siteres om derpaa maatte findes Nogen, som ikke har
Pas, eller fordægtigt Pas, og saadanne anholdes,
m. v. (5).

Gr. Det er bleven foredraget, at de i Khavn udi Garniso¬
nen liggende Regimenter undertiden savne Folk, uden at kunne

erfare, hvorledes samme bortkomme, og at adskillige Omstæn¬
digheder giver Anledning til den grundede Formodning, at der
maae findes Skippere, som lade sig bruge til at skaffe dem
hemmelig bort.

I Sxeden for den ved Toldboden af Land=Etaten
vagthavende Officeer hidindtil alene har skuldet spørge

de til Vands Udgaaende om deres Passer, men aldeles
ikke været brugelig, at visitere de igjennem Bommen ud¬
læggende Skibe, om hvad Passagerer derpaa maatte be¬

findes, og det altsaa har været meget let for Folk, som
har vildet være ubekjendt, uformærkt at komme derfra,
skal herefter ogsaa ethvert Koffardie=Skib naar de¬

lægger ud igjennem Bommen, af den ved Toldboder

vagthavende Officeer tilligemed en Officeer af Søe
Etaten med behørig Beskedenhed, og uden at foraar

sage Skibet nogen mærkelig Ophold visiteres om der
paa maatte befindes nogen Person, som enten inger

Pas havde at forevise, eller og med fordægtige Passer
maat

(9) See nu Forordn. 4 Novbr. 1776.
(1) See nu Forordn. 2 Sept. 1773 og 26 April 1776.

(5) Af Rothes Rescr. I. 485. cfr. Lybeckers Udtog II.175
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maatte være forsynede da de, som saaledes maatte be 19 Martii.
træffes, skal anholdes, og til deres vedbørlige Juris¬

dicrion til videre overleveres, saa og Skipperen selv, i
Fald han maatte findes i. Culpa, derfor tages til Ansvar.

Rescr. (til Biskopen i Ribe), ang. at Præster=- 20 Martii¬

ne i Torning -rhn ei af Amtmanden i Haders¬
leb maae tillægges Besuling i deres Embeds=Forret¬
ninger.
Gr. Bemeldte Amtmand har befalet Præsten til Østerlinnet
iThorninglehn,

undeer hø. Mulct at antage til hemmelig

Striftemaal og Alter ens Seeramente en. Bonde af sin Menig¬

hed, der var beskyldt for et i samme Menighed besvangret
Qvinde=Menneskes Barnefider; hvorinod Biskopen Jar tor¬

buden Præsten at arstage Vonden til hemmelig Skriftemaal,
efterdi Qvinde=Memnesket 1d Skriftestaaelse i Kirken havde

udlagt Bonden for Barnefader, det han og i en ham paakom¬
men Svaghed skal have tilßt= aet, men, da han var bleven frisk

igjen, er fragaaen; hvilken Dispute har anlediget Biskopen at

vende sig til General=Kirke=Inspectionscollegium, hvor han
har beviist, at en Amtmand i Haderslebhuus=Amt, følgelig
Kongelige Ordres, ei bør vefatte sig med den geistlige Juris¬
diction i Torninglehn.

Kongen har ladet rescribere Amtmanden paa nye,
at han ei i Fremtiden skal tillægge Præsterne i Torning¬

Lehn nogen Befaling i deres Embeds=Forretninger
men overlade fligt til Biskopen over Ribe=Stift. Men

som det bespangrede Qvinde-Menneske ei har aflagt

den hende til kjendte Eed, at Bonden var hendes Barne¬
fader, og hun for nogen Tid siden ved Døden er afgan¬

gen, saa er, efter Ansøgning, under denne Dags Da¬

to erpederret Bevilgning, at han maae være befriet for
Kirkens Ddisciplin for det beskyldte Leiermaal.

Rescer. (til Stiftbefalingsmanden over Viborg= 20 Martii

Stift), ang. at Snedkerne i Viborg fra de andre
Haandzøørkslauge i Byen maae separeres. (Paa Stift¬
befalin=Ksmandens Andragende, at Snedkerne, i Anledning af
Rescr., dat. 10. Febr. 1749 have begjert saadan Separation,
som: vel ved Rescr. af 29 Orctobr. 1734 er forbuden, men at

de undre Laugsmestere paa visse Conditioner med Separationen
ere
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20 Marrii. ere

fornøiede, og at, som formenes, derved en god Harmonie.

og Orden kunde bejordres) (t).

28 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene og Biskoper¬

ne i Danmark), ang. at ingen Betaling for
Liigs Begravelse i Kirkegaardene paa Landet
maae fordres eller tages for Nogeri i hvem det maat¬

te være, enten Factige eller Rige uden Forskjel,

medmindre Nogen, som Formue haver, godvillig og
uanmodet vil give Noget til Kirken for Jorden (U).
(Saasom Kongen er kommen i Erfariang, at Kirke=Eierne
paa adskillige Steder tvertimod Lvens — —22 — 38, saavel

af Tiende=Ydere som af den fatrige Alniue paa Landet, for¬

dre Liizpenge betalte for Kirkrgaerds=Joed til deres Afdøde;
og atter paa andre Steder, hvor Tiende=Yderne, eller Bøn¬
derne som give Tiende, vel tilstaces ari Begravelse=Sted paa

Kirkegaarden for dem selv, derimod for der es Hustruers, Bø ns
og Tjenestefolkes Liig affordres Betaling For Jorden).

28 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingzsmanden i Aalborg),

ang. at Proviantsforvatteren ved Hals= og
Fladstrands=Fæstninger, soin er en Fæstningsbetjent,
og boer inden Fæstningens Volde, bør tilligemed hans

Tjenestetyende søges for Garnisons=Retten.
3 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmænderee i Norge),

ang. Værneting for Landnuilitie= samt andre Of¬
ficerers Tjenere og Tyende.
Gr. Det er fornummen, at, da det ved Forordn. om Land¬

milicen i Norge af 7 Martii 1746. Art. 3 er anbe Jalet, at Of¬

ficerernes Tienere og Tyende i alle Sager skulle svare til Bøig¬
de= eller Birke=Ting, eller for det Steds Domsnere, hvor

deres Herskab boer, eller sig opholder, skal dette have givet
Anledning til Tvivlsmaal og Forrespørgsel, om ikke endog de

Officerers Tjenere og Tyende, sorn ei henhøre til Lamdmilicen,
skulle staae under den civile Junisdiction, helst siden hverken
Loven eller Krigsrettes=Instructionen melder noget vist om,

for hvad Ret saadanne Tjenere i forekommende Tilfeælde bør
Til al Collision og Uorden, somm heraf
søges og tiltales.
—

imellem Jurisdictionerne kunde opkomme, at hemme Jog fore¬
bygge, anordnes og sastsættes,

At,

(1) Af Aothes Rescripter III. 942.
*

(u). Cfr. Rescr. 26 Febr. 174.5.
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At, det Forordn. af 7 Martii 1749 i 3die Art. by¬
3 April.
der, ang. Officecernes Tjeneres og Tyendes Værneting,
bør alene forstaaes om de ved Landmilicen i bemeldte

Norge staaende Officerers Tjenere og Tyende: men
at de Folk og Tyende, som staae i Tjeneste hos alle

andre fficerer der ei ere ved Landmilicen, skulle, naar
deres Herskab betjener sig af dem til Krigstjenesten,

Huusholdningen, eller deres Stands Pedligeholdel¬
se, omendskjønt Folkene ei selv ere Militaires, dog, li¬

gesom deres Hereer, søges for Krigsretten i de Sager,
hvor Krigs-Articulsbrevets 192de Artic., Kriglrets=In¬

structionen og Loven det befaler, saaledes, at alle Slags
Bøder til Gjelds=Sager henregnes, og af Krigsret¬

ten paabømmes; hvorimod alle de Tjenestefolk som be¬
meldte i virkelig Tjeneste staaende Officerer bruge enten
til Avling, eller anden Brug paa Landet, eller til Han¬

del, Manufactur borgerlig Næring, eller sligt,
deres Embede uvedkommende, bør, naar de ei ere hver¬

vede Soldater, i alle deres Sager at staae under den

civile Jurisdiction, og svare for den Byes eller Steds
Dommere, hvor de boe, eller sig opholde, saavidt Lands¬
loven befaler og foreskriver. Igjennem Krigscancelliet

vorder den commanderende Chef denne Resolution til¬

kjendegivet.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island og 3 April.

Færøe), ang. at Stævningerne i de for Laug¬
tingene paa Island indkommende Delinqvent=Sa¬
ger herefter med Aftensvarsel maae forkyndes (): dog

at der i det øvrige med slige Stævningers Forkyndelse
og Afhjemling lovligen omgaaes, og Delingrenterne

med deres Forsvar under Sagernes Drivt forundes den

Tid og Anstand, som forsvarlig kan være, og de til
deres

(7) See Rescr. 15 Decbr. 1774.
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3 April.

deres Sagers Tarv og Fremme efter Loven kan behøve (X).
(Paa Forespørgsel fra Stiftbef., om der maae bruges Aftens¬
varsel i fornødne Tilfælde til de paabudne Extra=Laugtinge).

3 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), ang. at

see derhen, at Rescr. af 6 Novbr. 1744, om Brand¬
vagten ved Contoiret i Bergen, vorder af Vedkom¬
mende efterlevet (V).

10 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge, og
de andre Amtmænd Gjenparter at meddele), ang.

at med Tiden og Stedet til Bøigdetingenes
Holdelse skal stricte forholdes efter Lovens Tavle, saa¬
vidt den ei er forandret (2).
Gr. Kongen er bleven foredraget, at i Steden for at det
fra gammel Tid af ved Loven og Forordninger, saavelsom ved

den bag i Norske Lov trykte Tavle, samt ved Forordn. af 17
Decbr. 1745 er fastsat og anordnet, paa hvad Tid og Sted

i hvert Fogderie og Amt udi Norge bør holdes Bøigdeting,
skal dog paa adFillige Steder være indført Skik og Brug, at

Fogderne een eller flere Gange om Aaret forfatte en Tabelle

over deres Fogderier, hvorudi for hvert Skibrede eller Ting
berammes en vis Dag og Tid, naar han med ethvert Tinglaugs
Almue vil holde Ting, af hvülkon Tabelle, naar den af Amt¬

manden er bleven approberet, til Sorenskriveren sendes en Gjen¬

part, for sig derefter at kunne rette, og en til Bøigde=Lehns¬
manden, for at lade Almuen ved Kirkestævne kundgjøre, naar

Ting skal holdes, hvorved dog ofte er forvoldet adskillige Ulei¬
ligheder, saavel for Almuen, som Rettens Betjente. Thi har

Kongen funden for godt,

Disse uden for Loven foranstaltende Tingberammel¬

ser at afskaffe; og vil derimod hermed have anordnet og
befalet, at med Bøigdetingene skulle herefter stricte

forholdes efter Lovens Tavle, for saavidt samme ikke
ved senere Kongel. Anordninger og Befalinger er for¬
andret.

Rescr.
(R) See Rescr. 28 April 1784, §. 5. 5, 6.

(V) See Anordn. (Rescr.) 7 Octobr. 1754 Cap. I. Art. 3.
og Cap. III. Rescr. 20 Aug. 1756.
(2) Cfr. Rescr. 17 Junii og 7 Octobr. 1763 samt 6 April
1765.
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Rescr. (til Stiftbefalingsm. i Christiania), ang.10 April.

at det i Henseende til Militaire Personers Møde
paa Politiekammeret ic. i Sager om Tyverie samt god
Skik og Orden skal holdes efter Politie=Forordningerne.
Gr. Stiftbef. har andraget, at, ved det at Politien i Chri¬

stiania 1745 blev indrettet, blev den Tid adskillige Tyve og
andre Misgierningsmænd, baade af den Civile og Militaire
Jurisdiction, ved Politiens Assistence oplyst, og enhver af dem
for sit Væreting afstraffet, hvilket har havt den Effect, at
9°

Byen har været nogenledes fri for store Tyverier indtil denne

Vinter, da nogle grove Tyverier og Indbrud ere tildragne,
hvoraf nu endeel ved Politiemesterens Hjelp skal være bleven
opdagede: men, da det ofte skal forefalde, at baade Civile

og Militaire af diverse Regimenter udi een Sag kan være im¬
plicerede, enten som Gjerningsmænd eller Medr e, og det
ansees uomgængelig fornødent, at enhver Vedt, aende i des¬
lige Sager under eet blive examinerede og confionterede, paa
det at alle saadanne grove og betydelige Forseelser som ikke
taale nogen Ophold og Vidtløftighed, med alle sine Omstæn¬
digheder, i Korthed kan vorde undersøgte; har Stiftbef. udbe¬

det sig Resolution, hvorledes i saa Maader skal forholdes, og,
om ikke de til Militaire=Etaten henhørende, og under det Mi¬
litaire Foro sorterende Personer, efter Resolution til General

Arnoldt af 30 Julii 1745, og den 3die Artikels Slutning
i Forordn. af 7 Martii 1749 ligesaavelsom alle andre Stæn¬
der Geistlige og Verdslige, skal være pligtige, efter foregaaen¬

de Anmeldelse til den Paagjeldendes Chef, at møde paa Po¬

litiekammeret, og for Politie=Retten, til Examination, Con¬

frontation og Vidners Paahør, saavel i Sager, der angaae
Tyverie og deslige, som andre Mishandlinger, der dependere
af en god Skik og Orden, paa det Sagen derefter med det

holdte Politie=Forhør, naar det ikke er Politie=Sager, kan bli¬

ve henviist til enhver Paagjeldendes rette Værneting, saale¬
des, som ovenmeldte Resolution og Forordning foreskriver.

Det skal herudinden herefter som tilforn, forholdes
efter de, om Politiens Administration, udgangne For¬
ordninger, saavelsom efter den 3die Art. i foreskrevne
Forordn. af 7 Martii 1749.

Geheime=Conseils Resolution (*), ang. at de 10 April.

Jøder, som i Kjøbenhavn gifte
sig, maae fri¬
tages

(*) Communiceret Khavns Magistrat ved Notificationsliste
af 15 Junii næstefter.

V.Deel. 1 Bind.

S
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*

10 April.

tages for at bygge eller indrette Fabriqve, imod at
erlægge til Politiecassen 100 Rdlr. (*)

17 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge, at
tilkjendegive samtlige civile Betjente), ang. at Un¬

der-Officererne ved den Norske Landmilice
skal, som andre hvervede Soldater sortere under den

Militaire Jurisdiction. (For at gjøre disse Under=Officerer
deelagtige i det de hvervede Under-Officerer og hvervede Tambou¬
rer i Danmark ved Rescr. af 6 Martii 1750 forundte Privilegio
fori; da Forordn. af 7 Martii 1749 ophæver al Forskjel imellem

en Under-Officeer ved de Nationale i Norge, og en der gemeen
i
udskreven Dragon eller Soldat, ihvorvel Under-Officererne
*

Norge, ligesaavel som i Danmark, blive anhvervede, og følgelig
de samme Raisons, hvorfore Under-Officererne ved Landmilicen
i Danmark ere lagde under den Militaire Jurisdiction, ogsaa
findes ved de hos de Nationale Regimenter i Norge staaende
Under=Officerer).

17 April.

Rescr. (til Khavns Universitet, og Notits til Over¬
hofmarskalken), ang. at ikke Noget efterdags af Hof¬
Trompeterne og Poucheren (a) maae ved Liigs Be¬

gravelse fordres for Sangklokkerne, saalænge de ei

forlange samme at skulle spille for dem.

17 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe, og
Amtmanden over Lundenes= og Bøvling=Amter),
ang et Ting= og Arresthuses Opbyggelse i Lem¬
viig, samt at saavel Byen som Skodborg= og Vandfuld¬

Herreder skal svare deres Contingent til Fangefogdens

Løn, m. v. (b).
22 April.

Rescr. (til General-Auditeuren ved Land=Eta¬
ten i Danmark), ang. at de i virkelig Krigstjene¬

ste afdøde Militaire Personers Enker, som bli¬
ve

(*) Af Schous Udtog af Forordn. II. 420; efr. Rescr. 2
Sept. 1726.

(a) Nu holdes disse Betjente ikke.

(b) See Rescr. 22 Octobr. 1756.
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ve siddende i uskiftet Boe, skal give Recognition til22 April.
de Militaire Skifteforvaltere, og deres Skifter

siden høre under. Civil=Gvrighed, m. v. (c). (Re¬
solveret, til at forekomme alle Collisioner og Uordener, som
kunde opstaae deraf, naar den Qvæstion, under hvilken Etat
Skiftet efter saadanne Enker skulde høre, længere forblev ube¬
stemt, saasom Militair-Etaten hidindtil har paastaaet at vilde

forrette Skifte efter saadanne Officerers-Enker, hvis Mænd

ere døde i Kongelig Krigstjeneste, og som i Kraft af expresse
allerhøieste Bevilgning forblive med deres Medarvinger i uskif¬
tet Boe; og derved i sær er moveret det Spørgsmaal, om den
Militaire eller den Civile Etat meest er berettiget til at admi¬

nistrere saadanne Officeer=Enkers Efterladenskaber, hvilke vi¬
gore Testamenti eene arver den ganske fælles Formue).

Rescr. (til de Deputerede for Financerne), inde¬ 25 April.

höldende adskillige Poster til Justitscassens Gavn
og Conservation.
Gr. Præsidenten i Høieste=Ret har forestillet, at, som de
til Justitscassen, efter derom udgivne Anordninger, henlagde

Indkomster i sær af Mulcter og Bøder, som Vedkommende
i Retterne blive dømte udi, til Kongens Cassa at betale, ik¬

kuns langsom indkomme, tilvoxer Cassen derved Aar efter an¬

det store Restancer, som ei alene ungttige for Cassen blive ude¬

staaende, men endog desformedelst hos mange Debitorer blive
uvisse, og hos flere, som enten ved Tidens Længde kan blive

uvederheftige og komme til agters, eller bortdøe, aldeles maae
tabes, indstillende derfor iblandt andre Poster, som han for¬
mener, at kunne være tjenlig til bemeldte Justitscasses Gavn
og Conservation, 1) om ikke Justitscassens Penge og Restan¬
cer herester bedst kunde inddrives ved de Kongelige Intra¬
ders Oppebørselsbetjente med prompte Exsecution, og paa
deres Ansvar, ligesom andre Kongens Indtægter efter Kam¬
merrets-Ordningen, oppebæres, saa at dem ikke blev tilladt,

uden paa deres eget Ansvar, at give Vedkommende længere
Credit end en dem foreskreven kort Termin: 2) om ikke Aet¬

tens=Betjente kunde tilpligtes, under en vis Penge=Mulct,
at indsende til ommeldte Oppebørselsbetjente saavel de ved de¬
res Retter oppebaarne Penge, som Designation over de faldne
Bøder, i det mindste hvert Fjerding=Aar, hvoraf da og paa

de besteinte Tider kunde indskikkes Gjenpart til Rentekammeret:

3) at Procuratorerne som føre Udenlandske Folkes Sa¬
ger, maatte tilholdes, at stille Forsikring for de Penge og
Mulcter, som deres Principaler i Retterne maatte vorde til¬

dømte at betale: og 4) at de i Justitscassens Regnskab til 2
Bygningscommissions=Skrivere anførende 200 Rdlr. maatte
S 2

udgaae,

(0) Ligelydende med Forordn. for begge Riger af 12 Junii
1750, cfr. Forordn 5 April 1754, 5. 3.
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25 April. udgaae, og af anden Fond anvises. De Deput. for Financerne
formene, om Oppebørselsbetjentene skulde paa eget Ansvar med

prompte Exsecution inddrive Justitscassens Penge inden en vis

dem foreskrivende Termin, ligesom med andre Kongelige Skat¬
ter og Paabudde skeer, at deraf vilde flyde adskillige Besvær¬
ligheder og Uleiligheder, m. v. — Da det dog eragtes, at vil¬
6

le blive til stor Sikterhed for Justitscassens Indtægter, at dens
tilfaldende Bøder og andre Indkomster uden Forhaling kunde

hlive inddrevne, finder Kongen for bedst,

At Justitscassens Penge og Restancer, saaledes som
i 1te Post er anmeldet, af Oppebørselsbetjentene med

prompte Exsecution, og paa deres Ansvar, ligesom
med andre Kongelige Skatter skeer, hos de Skyldige vor¬
de inddrevne, saa at de ikke maae give Vedkommende

længere Credit, end en dem føreskrivende kort Termin (d);
men at det derimod, i Henseende til 2den Post, ved For¬

ordn. af 18 April 1738 haver sit Forblivende: og betræf¬
fende 3die Post, da er under denne Dags Dato derom

udstæd Befaling til Høieste=Ret &amp;c. (e). Den de 2

Bygningscommissions=Skrivere af Justitscassen til¬
lagde aarlige Gage maae fra Dato af paa Kongens Civi¬
le Reglement anføres.

25 April.

Rescr. (til Præsidenten og Justitiarius i Høieste-Ret),
ang. at enhver Høiesterets=Procurator, som maatte

have nogen Sag for udenlandske Folk at udføre, skal,

førend han med Sagen maae komme i Rette, stille
Forsikring for alt hvis deres Principaler ved Høieste,

Ret maatte vorde tilkjendt tii Justitscassen at betale (k).
(Paa Præsidentens Forslag).

Rescr.
(0) Dette og Skriv. 30 Maii 1750 er maaskee forandret

ved den Kongelige Resolution i Skriv. 16 Junii og 6
Julii 1767.
(e) See næstfølgende Rescript.

(f) Dette synes bortfaldet ved Høieste=Rets=Instr. 7 Decbr.
1771 §. 31, som, ang. Caution for Udenlandskes

Sager, er ligelydende med Overhofrettens Instr. 14
Jan. 1778, L. 33 i Schous Udtog af Fön. VII. 227.
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Rescr. (til Stiftbefalingmanden over Aggers= 25 April.

huus=Stift), ang. Tjenesters Tagelse, samt For¬

bud paa Lediggang, og paa Omreisen til Heste¬
Handel uden Pas, m. v. paa Landet (E).
Gr. Kongen har maattet fornemme, at Ungdommen og Tje¬

nestefolk paa Landet i bemeldte Stift paa adskillige Steder ikke
af de Gamle blive holdte til nyttigt Arbeide, nemlig Qvinde¬

kjønnet til at forarbeide de fornødne Klæder af Ulden og Linned
for Bondestanden, og Drengebørnene opvante til Jordebrug,
og de dertil behøvende Ting og Redskabers Forarbeidelse, men

derimod forfalde til Ørkesløshed, Ladhed og Gjenstridighed; og,
at den skadelige Misbrug paa nogle Steder skal gaae i Svang,
at Bønderne, under Skin af Aars=Tjeneste, antage Tyende

og Tjenestefolk paa Dag=Arbeide. For at faae sligt hemmet,

er funden for godt,

At Qvarteermesterne og Fjerdingsmændene, som
ere satte for de Fattiges Bæsen, skal, naar de visitere

i hver Gaard og Huus i deres Fjerding, hvorledes det
gaaer til med de Fattiges Forflegning og andet, med det
samme efterforske, om den opvoxende Ungdom af beg¬

ge Kjøn, deres Forhold i deres Tjeneste, og, naar

de maatte finde nogen Feil eller Brøst, da have de for
første Gang dem at advare men, saafremt saadant ik¬
ke skulde frugte, have fornævnte Qvarteermestere og
Fjerdingsmændene at angive det for Øvrigheden, som,

efter forefindende Beskaffenhed, skal lægge Straf, enten
paa de Gamile, som ei holde Ungdommen til det for¬

nødne og nyttige Arbeide, eller paa de Unge og Tjene¬

stefolkene, som maatte befindes at være til Ørkesløs¬

hed, Ladhed og Gjenstridighed hengivne. Ligeledes
skal de Fattiges Forstandere have Indseende med, at

Huusmænd, Rydningapladsers og deslige smaa Gaar¬

des Opsiddere ikke uden Fornødenhed holde deres Børn

hjemme hos sig til Ørkesløshed, saavelsom og, at Ung¬
dommen, under Forevending, at ville lære Haandverk,
S 3

ikke

(2) Med alt dette maae nøie confereres en senere Forord¬
ning af 9 Aug. 1754.
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25 April. ikke paa egen Haand hensidder, og lader sig leie af Bon¬
den for Dagløn, da de Jattiges Forstandere i slige

Tilfælde, for at forekomme Ørkesløshed, har at søge

Gvrighedens Assistence, for at faae dem i Tjeneste ud¬
satte. Og maae ingen Tjeneste=Dreng eller Pige paa
Fortere Tid antages i Tjeneste, end paa et Aar, og,

om de forinden opsagde Tjenesten, og Bonden var med
dem fornøiet, skal de dog forblive i Tjenesten Aaret

ud; men, om de gik af Tjenesten forinden, skal de

have forbrudt I Aars Løn til Husbonden, og desuden

komme tilbage, og tjene deres Tid ud, om Husbonden
det forlanger.

Skulde det befindes, at nogen Bonde,

under Skin af Aars=Tjeneste, antager noget Tyende paa
Dag=Arbeide, skal det, naar saadan for Publico høist¬

skadelig Misbrug opdages, for vedkommende Øvrighed
angives, og vedbørlig afstraffes; dog skal ikke herunder

være begreben de paa Gaardene indtagne Zuusmænd og
deres Qvinder og Børn, som bruge Huusmandspladser

af Gaardens Jord og for Dagløn arbeide for Bonden.
Ellers vil Kongen ogsaa, at, paa det Landmanden med

fornødne Tjenestefolk for en taalelig Løn kan blive for¬
synede efter deres Duelighed, skal Vedkommende med

al Alvorlighed paasee, at de ugifte Nationale Solda¬

ter og Dragoner, tilligemed det unge Mandskab, bli¬

ve tilholdt, at tjene i deres Lægder, og at Ingen
tillades, udaf Lægdet at tjene, saalænge Lægderne have

Tjenestefolk fornøden; saa skal og derforuden alle Huus¬
mænds=Børn af begge Kjøn tage Tjeneste paa den
Gaard, hvis Jord de bruge, og ei hos andre, saafremt
samme Gaards Opsidder har deres Tjeneste fornøden.

Og, som det formærkes, at Tjeneste=Tyende paa et

eller andet Sted skal foretage sig, at foreskrive Bonden,
hvad de aarlig ville have i Løn, saa kunde Kongen vel

falde paa de Tanker, at fastsætte en vis aarlig Taxt for
Tjene¬
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Tjeneste=Tyende af begge Kjøn; men det maae dog for25 April.
det første forblive ved den Accord, som Bonden med

dem kan forenes om; men, dersom nogen Ubillighed paa
enten af Siderne skulde paastaaes, skal Sorenskriveren
og 2 boesiddende Mænd decidere imellem dem, efter Tyen¬
dets Dygtighed; hvilket og maae skee, og paa samme

Maade afgjøres, om Bonden og Tyendet i andre Til¬

fælde kunde have noget paa hinanden at klage. — En¬
delig, da det befindes, at endeel Løggængere frem¬

mede og ubekjendte Personer undertiden fare omkring
i Landet, under Forevending, at ville drive Handel, el¬
ler at have Ærinde til et eller andet Sted, men under

saadan Prætext søge Leilighed, enten i Sætterne eller

Udmarker at bortstjæle Heste, som de siden enten i Nor¬

ge afhænde, eller andensteds sælge og borttuske; ilige¬

maade skal det være meget sædvanligt, at disse Heste=Kjø¬
bere og Byttere reise nogle Gange om Aaret omkring i
Landet, og opkjøbe de bedste Heste, og under det Skin,

igjen at ville forhandle dem til Landets Indbyggere, hol¬

de sig op ved Grendserne, og derefter dermed snige sig ud
af Landet, hvilket foraarsager, at der undertiden skal

være Mangel paa duelige Heste til Kongelig Tjeneste:
saa, for i Fremtiden at see denne høist skadelige Omgang

forebygt, befales hermed alvorligen, at Ingen uden Fog¬
dens Pas under hans Haand og Segl herefter maae

understaae sig, med Heste, til at bytte og sælge, at fa¬
re omkring i Fogderierne fra eet Præstegjeld til et an¬
det, da Fogden for saadant et Das. ei maae tage mere

end 8 ß D., hvilket Pas Vedkommende skal anvise for

det Steds Foged eller Gvrighed, hvor de kjøbe Hestene,
og, naar Hestene ere kjøbte, skal de tage Beviis fra sam¬

me Steds Foged eller Gvrighed, at Hestene dem med

Rette tilhøre; i hvilket Beviis Hestenes rette Coleur
samt Alder og Høide tydelig skal være beskreven; og Kal
S 4

Kjø¬
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25 April. Kjøberen desuden reversere sig, at han ikke vil sælge disse
Heste, naar de ere under 6 Aars Alder, og have fulde

12 Palmers Høide, til andre end Landets Undersaat¬

ter (h): skulde det derimod befindes, at deslige Heste¬
Prangere og Byttere uden saadant Beviis strippede

Landet omkring, da skal de strax paagribes og føres
til nærmeste Lehnsmand og der sættes i Arrest og For¬

varing, indtil de forskaffe fuld Rigtighed og Beviis, at
den eller de Heste hvormed de betrædes, tilhøre dem

og ingen Anden, da de, imod Varetægtens og Under¬

holdningens Betaling, af Arresten igjen maae lgsla¬
des; men, hvis de ikke kunne forskaffe Hjemmel derfor

da skal Fogden strax give Stedets Amtmand det til¬

kjende der uden Ophold haver at foranstalte, at der ei
alene bliver lyst paa alle Kirkevangene i de Præstegiel¬

de, som henhøre til hans Amt, om Nogen vedkjender
sig saadan Hest, men endog anmelde det for Gvrigheden

i de andre Districter, som haver at føie lige Anstalt, og,

saafremt Eieren af Hesten, efter slig Tillysning, indfin¬

der sig, skal ham Hesten, uden Vederlag, til Raadig¬

hed overleveres, og Tyven derimod hensendes til Af¬
straffelse paa det Sted, hvor Tyveriet er begaaet (i).

Med lige Pas og Beviis, som oven er meldt, skal og
de være forsynede, som ridende eller kjørende med Ar¬

beidsvogn eller Kære reise til Sverrig, uden at tage
Skyds fra een Gæstgivergaard til en anden fra medio

Maii til ult. Ocobris, og det under den Adfærd og Straf,
som forhen er meldet; med videre om Straf for Hestes,
Hoppers og Føls Udpracticering af Landet (E).

Denne Befaling haver Stiftbefalingsmanden ved trykte
Pla¬

(h) See hertil nøie Toldtariferne af 1762 og 1768 samt
Plac. 2 Octobr. 1772 0g 11 Jan. 1783.
() See Forordn. 21 Maii 1751, §. 6.

(k) See de i Noten foran nævnte Tarifer og Placater.
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Placater paa alle behørige Steder i Stiftet at lade be¬ 25 April.
kjendtgjøre.

Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet, og Notits 25 April.

til Justitsraad Buchvald), ang. at der af Com¬
munitetets beholdne Penge maae næstkommende
11 Junii udbetales 100 Rdlr. til en Person, som kunde
til Sverrig foretage sig en Reise paa Medicinen og
Botaniqven, og til 11 Decbr. derefter til samme 100

Rdlr., samt til en Prosector ved Anatomien 100 Rdlr.;
og ellers, indtil videre, at maae continueres med at be¬

tale aarlig 100 Rblr. til en Prosector ved Anatomien

at holde. (Paa Justitsraad og Professor Medic. Buchvalds
Forslag).

Rescr. (til Khavns Universitet), ang. at hvad der ef, 25 April.
ter Aab. Br. af 21 Martii og Anordn. 18 April 1782
ved Academiet falder, og tilhører den nu næsten i et Aar

efter Justitsraad Scheids Dimission ledige Professio Ju¬
ris, maae til Universitetets Bibliotheqve anvendes;

men at de 800 Rdlr., som af Rentekammeret pleier at

betales aarlig for Kongetienderne i Norge, skal fra

Naadens=Aarets Exspiration blive in depolito, saasom
Kongen derover vil disponere (D.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aarhuus og 25 April.
Notits til Khavns Universitet), ang. at der i Skan¬

derborg maae herefter aarlig paa næste Torsdag
og Fredag efter Paaske (m) holdes et Maxked med Kram¬

vare samt Heste og Qvæg i 2 Dage, saa og en Torve¬
dag hver Tirsdag i Ugen.

S 5

Rescr.

()) Dette Professorat blev igjen besat i Aaret 1753; see og
Rescr. 23 Aug. 1780.
(m) Maaskee Dagene ere forandrede, da de staae anderle¬
des i de seneste Annanaker
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25 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang.

at Feldberedere maae boe paa Landet (n).
Gr. Af Stiftamtmandens Memorial er fornummen, at Feld¬
berederne i Varde for ham have beklaget sig, at der skal væ¬

re en Feldbereder, navnlig Christen Madssen, boesiddende i

Siig udi Torstrup=Sogn, en Miil=Veis fra Varde, som til¬
ligemed sin Søn gjør dem stor Indpas i deres Næring og Haand¬
verk; desaarsag de have begjert, at han maatte tilholdes,
enten at indflytte til Varde, eller at reise derfra til et andet

længere fraliggende Sted: men, som Christen Madssen der¬
imod formener, at han efter Lovens Pag. 473. Art. 23, som

iblandt andre Haandverker, der ere tilladte at boe paa Landet,
nævner Skindere, er berettiget at drive sit Feldbereder-Haand¬
verk paa Landet, saasom han var af de Tanker, at en Feld¬
bereder og Skinder var cet og det samme, har det anlediget

Stiftamtmanden at udbede Resolution, hvad for et Slags

Haandverkere under Skindere bør forstaaes.

—

Som det er

en almindelig Regel, at hvor der reiser sig Tvivl om Lovens
Mening, der bør Fortolkningen skee paa den mildeste og for

Alle meest favorable Maaode; og Bønderne ligesaavel betjene
sig af Feldbereder=Arbeide som af de øvrige i forbemeldte Lo¬

vens 23de Art. nævnte Haandverkere: saa gives hermed tilkjen¬
de, at

Under det Ord Skindere udi Lovens 3die Bogs 13de

Cap. 23de Art. bør forstaaes Feldberedere.

25 April.

Confirmation paa et af Rector og Conrector

ved den Latinske Skole i Odense oprettede
Reglement, angaaende deres Indkomsters Deling i

Maadens=Aaret (0).
1 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬
Stift), hvorved Forordn. af 13 Octobr. 1703, til

at forekomme Desertion, i Hens. til Baade og
Joller &amp;c. igjentages og udvides (p).
Gr. Oversecretairen ved Land-Etatens Generalcommissariat
har meldet, at iblandt andre Midler, som eragtes beqvemme
til at forekomme Desertionen fra de her i Provincen forlagde

Troupper efter det med Sverrig værende Cartels Exspiration,
er

(7) Cfr. Rescr. 13 Sept. 1720.

(o) Findes i Wandalls Geistlige Anordninger II. 214.

(p) Skærpet ved Rescr. 8 Febr. 1765, og udvidede ved Prom.
20 Maii 1780.
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er ogsaa det bragt i Forslag, at det, som i Forordn. af 13 1 Maiiz,
Octobr. 1703 findes anbefalet, om de ved Strandsiderne
boende, deres Baades og Jollers Opdragelse paa Landet, med

videre, overalt paa nye til nøieste Efterlevelse maatte blive
intimeret, og derhos endnu i sær anordnet, for at betage De¬

serteurerne al Leilighed saavidt mueligt, at betjene sig af desli¬
ge Baade, hver af dem skulde være forsynet med et Spund,

hvilket, ligesom om Aarene og Tofterne er forordnet, hver
Gangz skulde tages med hjem i Husene, samt, for saa meget
meere at formaae Alle og Enhver til at efterkomme denne An¬

ordning, der tillige for dens Overtrædere maatte determineres

visse Penge=Bøder, som strax efter at Contraventionen er ble¬

ven denunceret for nærmeste Øvrighed, og Factum in conti¬
nenti efter Fornødenhed proberet, uden at tilstæde nogen vide¬

re Rettergang, paa Stedet maatte vorde betalte.

Stiftbefalingsmanden skal alvorligen holde over for¬
bemeldte Forordnings Efterlevelse; og paa det nøieste
have Tilsyn med, at de derudi ommeldte Baade og Jol¬

ler forsynes med et Spund, hvilket, ligesom om Aare¬

ne og Tofterne er forordnet, hver Gang skal tages
Hjem med i Husene (9); samt at de, som sig derimod

forsee, bør, foruden deres Fæstes Forbrydelse, for hver
Gang ansees med 1 Rdlrs Mulct.

Rescr. (til General=Postamtet), ang. en agende Do¬ 1 Maii.
stes Anlæggelse imellem Kjøbenhavn og Aalborg, og
Interessenternes Frihed, m. v. (r).

Rescr. (til Videnskabernes Societet, og til de 1
Deputerede for Financerne), hvorved Societetets

Forehavende, at udgive Kong Christjan d. 6tes
og Friderich d. 5tes Levnet i Jettons approberes;

samt tillades, at det i Mynteløn for dem og Medailler
ei skal betale mere end Kongen giver.
Gr. Societetet har forestillet, at det til Kongens og høist¬
salige Kongel. Forfædres Gloire saavelsom til Publici Nytte

har foretäget sig, at udgive Kongens høistsalige Hr. Faders Re¬
gjering og Levnet i Jettons; og, naar samme ere færdige, da
at

(9) Forandret, i Henf. til Dragøe, ved Rescr. 24 Julii 1750.

(1) See Rescr. og Forordn. 17 Julii 175e samt senere An¬
ordninger.

Mafi.
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1 Maii.

at continuere med Kongens Regjering: men, at dette Arbei¬
de vil udfordre anseelige Udgivter, i Henseende til, at de re¬
marqvableste Facta, som i Kongens Hr. Faders Tid forekomme,
udgjøre 40 og nogle Jettons, befrygtende at Myntelønnen vil
blive Socictetet saa dyre, at det liden eller ingen Debet skulde

saae paa disse Jettons, og at Societetet saaledes skulde blivr

nød til, at angribe den Fond, som den høistsalige Konge har
skjenket det.

Dette Societetets Forehavende approberes. Saavel
for de Jettons, der efter Societetets Anstalt blive for¬

færdigede, som og for de Medailler, som det efter Kon¬

gelig Approbation kunde faae i Sinde at slaae, skal i

Myntelon ikkun betales det samme, som af Kongen selv
bliver given (S).

1 Mali.

Rescr. (til det Kongelige Danske Selskab

til Sprogets og Historiens Forbedring, og
Notits til de Deputerede for Financerne), ang.

Mynteløn for Selskabets Medailler og Jet¬
tons.

Gr. Selskabet har bedet om den Frihed, at det saavel til

den Medaille, det nyeligen paa Kongelig Approbation har la¬
det slaae, som om det nogen Tid, for at vise sin Nidkjerhed
for Kongen og Fædrenelandet, fik i Sinde at bekoste flere des¬

lige Medailler eller Jettons, maatte nyde og have Mynte¬
lønnen for det samme, som for Kongens egne Medailler oleier
at gives, nemlig 4 Skill. D. hvert Lod.

Denne Ansøgning bevilges.
1 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aggers¬

huus=Stift), ang. at i Steden for de i Chri¬
stianiæ Byes Privilegiers 4de Articul ansatte
100 Rdlrs Mulct for at sælge indenlandske Vare af
Skiberummene i større Qvantiteter end derudi

er tilladt, skal ikkun erlægges 10 Rigsdalers Mulct.
(Saasom 1) Stiftbefalingsmanden har berettet, at, da det
ved den 4de Art. i Priv. af 26 Sept. 1749 er foreskreven, i

hvad Partier og til hvem alle Slags indenlandske Victualier
og

(5) 4 Skill. pr. Lod, see næstfølg. Rescript.
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og Korn=Vare, som søeverts til bemeldte Christianiæ=Bye 1 Maii.
indkomme, maae sælges af Skiberummene ved Bryggene, un¬
der de solgte Vares Confiscation og 100 Rdlrs Mulct af den
Sælgende hver Gang; men, naar det derimod overveies, at
den 3die Art. paabyder, at Udenrigs=Skippere og Kjøbmænd
for een og den samme Forseelse ikkun skal bøde 30 Rdlr., saa
formener han, at det vilde blive alt for tungt, om Kongens

egne Undersaatter for lige Forseelse skulde bøde 70 Rdlr. mere
end de Fremmede og üdenrigske: hvorfore han, samt siden der
i hans Project til Betænkning over disse Privilegier findes, at
der for denne Post ikkun skal have været proponeret 10 Rdlrs

Boder, har begjert, at blive underrettet, hvorledes dermed
skal forholdes, i Fald saadanne Forseelser, som endnu ikke skal
være skeet, af de Danske Skippere herefter skulde blive be¬

— og 2) da det er befundet at være forskrepet i det
af ham nedsendte Forslag til Privilegierne, at der i deres 4de

gaaet:

Art. er sat 100 Rdlr., 1 Steden for 10 Rdlr.)

Rescr. (til Biskopen i Christjansand, og Notits 1

Maii¬

til Cancellieraad E. J. Jessen), ang at Christjan¬

sands Lectorats Indkomster, naar det ledigt
vorder skal være henlagt og perpetueret til General¬

Kirke=Inspectionscollegii Secretariat, som nu for¬
rettes af Cancellieraad Jessen (t).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjel¬8 Maii.

lands=Stift, og Notits til Khavns Universitet),
ang. foruden at de 2 Markeder, som ere fastsatte
aarlig at maae holdes i Kjøge hver 1 Aug. og 30 Octob.,
maae endnu herefter sammesteds aarlig holdes et Marked

med Heste, Qvæg og Kramvare den 12 Junii eller den
anden Fredag for St. Hansdag (U); dog at holdes alene
med Heste og Kramvare, saalænge indtil Qvægmarke¬

derne, forbudne ved Plac. 15 Septbr. 1749 (V), vor¬
de tilladt.

Rescr.
(1) See Rescr. 31 Octobr. 1755.
(u) Dette maae være gaaet ind igjen, da det ei findes i Al¬
manakkerne.

(v) See Forordn. 30 Novbr. 1778, Cap. 1, 5.7 og Plac.
21 Octobr. 1785.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),

8 Maii.

ang. at den af de 16 Mænd (p) i Bergen, som
betjene Politie=Retten sammesteds, skal i Følge For¬

ordn. 24 Jan. 1710 sidde i den udi alle Sager, uden
Forskjel.

15 Maii,

Rescr. (til samme), ang. at Magistraten ikke

maae give Bevilgninger til Auctioners Holdel¬
se, og deslige.
Gr. Tobias Voss af Bergen har anholdet om Kongel. Con¬
firmation paa et ham. af Magistraten meddeelt Brev hvorved

ham og Hustrue gives Frihed, deres Livstid at lade de der i

Byen faldende Auctioner forrette i deres Huus, uden Ind¬
pas af Andre.

Som Magistraten ikke er berettiget til at

udgive saadanne Bevilgningsbreve:

Saa skal samme forblive i Cancelliet til Cassation; og

haver Magistraten herefter at entholde sig fra at udstæ¬

de Bevilgninger paa slige dem uvedkommende Ting.
15 Maii.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift

ang. at han, uden Ansvar og Tiltale maae udlaane
til de octroierede Compagnier, imod Directionens
Obligation, de publigve Penge, som han ellers ikke

veed at faae udsatte paa fast Pant og liggende Grunde,
heller, end at de, Casserne til Skade, skulde staae frug¬
tesløse (V).

15 Maii.

Rescr. (til Amtmanden over Stavanger=Amt),
ang. at de i dette Amt, som begaae Leiermaal,
førend de have været til Confirmation, skulle straffes
med Gabestokken (2).
Gr. Amtmanden har berettet, at i Ryfolke=Fogderie fin¬

des adskillige Personer, som førend deres Confirmation have
begaaet Leiermaal, og følgelig Forordn. af 2 Sept. 1745 skul¬

se henføres til nærmeste Tugthuus, derudi nogen Tid at ar¬
beide:

(7) Nu ere de kun 4, see Resol. 16 Maii 1772.

(7) Sce Rescr. 1 April og 1 Julii 1757.

(2) See Rescr. 19 April 1754 og 7 Febr. 1766.
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beide; men, som der ikke haves nærmere Tugthuus end det i

15 Maii.

Christiania, til hvilket paa den ene Kant, hvor almindelig
Passage falder, er 60, og paa den anden Side 40 Mile, hvil¬

ken sidste Vei som den korteste, er derimod meget besværlig,

og gaaer over høie Fjelde, der ere ubeboede, saa at de Reisen¬
de undertiden maae udholde under aaben Himmel i 2 Dage;
derhos indstilles, i Henseende til saadan Veiens saavel Længde
som Besværlighed baade for de Skyldige, saa og for Almuen,
som dem maae befordre igjennem Landet paa den Kongelige

Casses Bekostning, da de Fleste ikke eie noget, hvoraf de til

Transporten medgaaende Bekostninger kunde tages om ikke
den i saa Maade dicterede Straf maatte forandres og afsones,
enten med at de Skyldige bleve straffede med Gabestok, eller
paa nogen Tid hensatte paa Vand og Brød i Stavanger=Ar¬
resthuus.

I ovenmeldte Forordning gjøres den Forandring, at
de udi Stavanger=Amt, som i forskrevne Forseelse enten

ere befundne skyldige, og derfor ere blevne dømte at straf¬
fes med Arbeide i Tugthuset, men ei endnu derhen ere
blevne afsendte, eller herefter derudi maatte findes skyl¬

dige, skulle, i Steden for at ansees med Tugthuusstraf,
straffes med Gabestokken 3 Søndage efter hverandre,

een Time hver Gang, indtil i Christjansands=Stift et
Tugthuus kunde vorde indrettet, hvor slige Personer

kunde udstaae den dem efter Forordningen tilkjendende
Straf.

Rescr. (til Biskopen i Aalborg), ang. at der 15 Maii.

maae svares Naadens=Aar af Rectoratet ved
Aalborg=Skole (a).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang.
29 Maii.

Bagerne og Rugbrøds=Bagning samt Taxt
paa Brødet, m. v. i Kolding.

Gr. Bagerne i Kolding have klaget over, at dem tilføies
utilladelig Indpas og Uret af endeel uberettigede Grovbrøds¬

Bagere tvertimod de dem forundte Laugs=Artikle, hvorover

de vel forhen have besværet sig saavel for General=Land=Oc¬
conomie= og Commerce=Collegio, som og for forrige Stiftbe¬

falingsmand, der og ved paategnet Resolution har vildet vise
dem

(a) Det samme er tilladt ved Rescr. 14 Febr. 1755 og 18

Jan. 1776.
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29 Maii. dem al ønskelig Assistenee, og befalet Magistraten i Kolding
stricte at haandhæve Supplicanterne efter Benaadingen af 14

Octobr. 1707, og Bagerlaugs=Artiklene af 23 Junii 1683,
og ei tilstede nogen anden der i Byen i smaa Partier eller
vundeviis imod bemeldte Laugs=Artikles Tilhold at udsælge

Rug= eller Hvede=Brød; men at Magistraten kort derefter
da Grovbrøds=Bagerne paa nye vare indkomne med Ansøgning

om at faae Tilladelse paa Grovbrøds=Bagning og Salg, skal
ved deres derpaa givne Erklæring, at Hvedebrøds=Bagerne
ikke vare i Stand til forsvarlig at forsyne Byen og den der
indqvarterede Garnison med fornøden Rugbrøds=Bagning,

have bragt det derhen, at der er bleven beskikket 6 Grovbrøds¬
Bagere i Kolding, og samme i store og smaa Partier til Byens

og Garnisonens Fornødenhed at maatte udsælge, som daglig
bage og holde Grovbrød til Fals, det Supplicanterne klage
over, i Fald saaledes skal continuere, at ville foraarsage deres

største Skade og visse Ruin, foruden at paa Hvedebrød=Bag¬
ningen skal være liden og ringe Aftræk; hvorfore de, og siden

de formene med tilstrækkelige Attester at kunne bevise, at de,
i den korte Tid de eene og ubehindret havde al Grovbrøds¬

Salg, baade kan, og har i fær 1748, da 2 Regimenter

camperede paa Byens Mark over 8 Dage, forsynet saavel
Byen som begge samme Regimenter med forsvarlig saavel Hve¬
de= som Rug=Brød til Overflødighed, have anholdet, at dem
maatte bevises lige Naade, som andre deres Laugsbrødre paa

andre Steder vederfares, ved at haandhæves og beskyttes imod
den dem i forskrevne Maade imod Laugs=Artiklenes Tilhold af

de i Kolding nu værende 6 Grovbrøds=Bagere tilføiende store

Indpas og Skade i deres Profession og Næring.
Bagerne i Kolding skulle ved de almindelige Bager¬

laugs=Artikle haandhæves og beskyttes, saa at Alle, som
ikke ere for Mestere i Lauget indskrevne, skal forby¬
des, med Augbrød at sælge og falholde, at gjøre Laugs¬
bagerne Indgreb i deres Profession, under den i Laugs¬

Artiklene derpaa satte Straf; dog saa at de 6 anordnede

Grovbrøds=Bagere maae have Frihed for deres Personer
fremdeles at bage og sælge Grovbrød, dog uden Conse¬

gvence for Andre efterdags; desligeste at det Ingen for¬

menes, for Andre til deres Huusholdningers Fornøden¬
hed, at holde Bager=Ovne, og bage Rugbrød for

Betaling: da Stiftbefalingsmanden derimod, til at fo¬
rekomme al Misbrug og egennyttig Omgang, haver at

anbefale Magistraten i Kolding efter Embeds=Pligt, at
have flittig og tilbørlig Indseende med, der i Følge af

Laugs¬
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Laugs-Artiklene, efter Tidernes Kornpriis, vorder sat 29 Maii
behørig Taxt og Vegt paa Brødet, samt at, ellers ei i

:

nogen Maade til de Fattiges Fornærmelse og Forurettelse
enten ved Brødets Bonitet eller Qvantitet, eller Kor¬

nets og Meelets Opkjøb uden for Byens Porte, no¬

get Uforsoarligt af Bagerne vorder foretaget under ved¬
børlig Straf. Men, dersom det i Fremtiden skulde be¬
findes, at der enten ved Durchmarsch eller ved andre des¬

lige Leiligheder maatte fornemmes Mangel paa forsvar¬
lig Brød, da haver Magistraten sligt strax til Stift¬

befalingsmanden at indberette, for at kunne føie fornø¬
den Anstalt til, det i saa Maade behøvende Antal Rug¬
brøds=Bagere at anordne og beskikke.

Rescr. (til Biskopen over Aalborg=Stift), ang.29

Maii.

at den Residerende Capellan til Kliim, To¬
rup og Puust, som beboer Anner-Præstegaarden i Vuust,

hans Børn maae (siden Loven fritager Præste=Sonner

fra al Enroullering, som et dem forundt personelt Pri¬
vilegium) tilegne sig og beholde samme Frihed, skjønt

Gaarden i sig er til Søe=Enroullering immatriculeret;

men derimod skal bemeldte Gaard forblive en Sølimit¬
Gaard i Henseende til alle Andre, som paa sammes

Grund af Beboere eller Afbyggere maatte fødes eller sig
opholde.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalings= og Amtmæn¬30 Maii.

dene, Amtsforvalterne og Regimentsskriverne),

hvorved communiceres den 1te Post i Rescr. af 25
April 1750, ang. Justitscasse=Pengenes promte
Inddrivelse af Oppebørsels=Betjentene, m. v.; og be¬

fales, at, naar Amts= eller Kjøbstæd=Betjentene af

Stiftbefalings= og Amtmændene blive om disse Ponges
Inddrivelse tillagt Ordre, vil tillige ansættes en vis Tid,
som

V. Deel. 1 Bind.

T
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30 Maii. som ikke maae overgaae I Aar, inden hvilken de hos de
Skyldige skal være indfordret, og for deres Betaling
Qvittering indleveret, saafremt Betjentene ei selv dertil

ville være ansvarlige, m. v. (b).

5 Junii.

Rescr. (til Hofretten i Kjøbenhavn), ang. at

General-Auditeuren og Over=Auditeuren ved
Land-Etaten skulle sortere under den Militaire Juris¬
diction (c).
Gr. General=Auditeuren i Danmark og de Tydske Provin¬

cer har, i Anledning af Instructionen for Hofretten, dat. 9

Mait 1749, §. 5. (0), ladet anholde, at, som det maatte
synes, ved denne §. at kunne forstaaes og sigtes derhen, at

han tilligemed Over=Auditeuren skulde drages fra det Militaire

Foro, hvorunder de dog, følgelig Krigsrets-Instructionen, (i

Consistorial= og Politie=Sager undtagne) stedse have sorteret,
Kongen, til al Irring og Misforstaaelse at forekomme, vilde
fastsætte, hvad Jurisdiction de skulle henhøre under.
Thi er
funden for godt,

At ei alene fornævnte General-Auditeur, og, naar
han ved Døden maatte afgaae, hans efterladende Sterv¬
boes Behandling, skal saavel i Freds= som Krigs=Tider,

baade i Kjøbenhavn og andensteds, henhøre og forblive

under den Militaire Jurisdiction; men endog Over¬

Auditeuren, for saavidt han ei tillige har andet Embe¬
de, hvorfore han er pligtig at svare til, og erkjende det
civile Forum, skal ellers i alle af hans Embede, som
Over=Auditeur dependerende Sager alene for Krigs¬

retten søges og tiltales.

5 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskoperne
paa Island), ang. Pension, Bolig og andre Un¬

derstøttelser for Præste-Enkerne paa Island.
Gr.

(b) Det vides ikke med Vished, om denne Skrivelse er op¬
hævet ved Resolutionen i Skriv. af 16 Junii 1751;
cfr. Skriv. 16 Octobr. 1751.

(0) Cfr. Rescr. 4 Febr. 1750.
(0) Cfr. Forordn. 15 Junii 1771.
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Gr. Kongen har fornummen, at Præste=Enkernes Tilstand 5 Junii.
paa Island skal være saa ynkværdig, at, naar en fattig Præst

der i Landet ved Døden afgaaer, skal Kirken og Præstegaarden
overleveres i god og forsvarlig Stand, med al Tilbehor og in¬

ventario, og at hvis Aabod, som i saa Fald skal gjøres, skal
tages, førend nogen anden Gjeld bliver betalt, saa at der af
den etterladte Fattigdom bliver ofte meget lidet, og underti¬

den slet Intet tilovers for Præste Enkerne, der hverken have

Pension eller nogen vis Bopæl at flytte til, der foraarsaaer, at
de ofte tvinges til at gaae ud af Sognet, eller at sætte sig

paa saadanne miserable Steder, hvor de ikke kan leve.

For

at see de fattige Enker i deres fattige Omstændigheder nogen¬
ledes subleverede og understøttede, anordnes og befales:

Af Hovedkaldene paa Island skal Præste=Enkerne

s. 1.

i samme Kald nyde den 8de Deel, og af de bedste mid¬
delmaadige Kald den 10de Deel af den visse Indkomme;

og, i Fald der findes flere end een Enke i et Soan, skal
samme Dension deles imellem dem efter Provstens

Ligning; og maae de i saadanne deres Pension udvælge
til Beboelse, hvilken af Præstegaardens Gaarde, de

finde beqvemmest, og Præsten ikke til eget Brug behøver;
dog skal Enken i de Præstekald hvoraf contribueres til

Pastores emeritos, i sin Pension lade sig korte i Pro¬

portion af det som i saa Maader contribueres. I de

5. 2.

middelmaadige Kald hvis Indkomme aarlig bedrager
sig fra 50 til 60 Rdlr., skal Præste=Enken nyde den

12te Deel af Kaldets visse Indkomst, og maae udvælge
paa foreskrevne Maade en Gaard til Beboelse, hvis Af¬

givt skal beregnes til Afdrag paa Pensionen; men, der¬

som Afgivten er hørere end Pensionen, skal Enken beta¬
le det Overskydende til Præsten. I de øvrige Præste¬
kald skal Præste=Enkerne alene have Rettighed at ud¬
vælge sig en af Præstegaardens Gaarde til Beboelse for

den sædvanlige Afgivt, som svares til Præsten. —
Og,

paa det at disse Gaarde, som Præste=Enkerne have af

Kaldene til Beboelse, altid kan være i god og forsvarlig
Stand, skal Repstiorerne aarlig ef ersee samme Gaarde,

og give Enken tilkjende, hvad Brøstfældighed er, som
T 2

i Tide

5. 3.
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5 Junii. i Tide hør repareres. Men, saafremt Enken, forme¬

delst Fattigdom, ikke skulde formaae at lade Reparatio¬
nen gjøre skal Præsten selv gjøre Førskud til Tømme¬
rets Indkjøb, men Bønderne i hele Sognet skal skyde

sammen, at lade Huset med Vægge og Tag opsætte, for
hvilket de intet andet skal nyde end Kosten, imedens Ar¬
beidet varer; og, i Fald derved nogen Forseelse af Ved¬

kommende tages, da bør Repstiorerne selv svare til
Brøstfældighederne og igjen søge Regres hos dem som
have forsømt at efterleve deres lovlige Befalinger. Skul¬
de Enkerne selv være formuende til at vedligeholde deres
Gaarde, og ikke vil, efter Repstiorernes billige Sigen¬
de, lade dem reparere, da bør de, efter 3 Gange gjorte

Forelæggelser til Reparation, have forbrudt samme

Gaarde; og, om de Gaarde ere henlagde i deres Pen¬
sion, miste samme saavidt Gaardens Afgivt kan svare.
§. 4.

Dersom nogen af disse Gaarde har frem for andre nogen

særdeles Herlighed, saasom Skov Fiskeleie og For¬
strandsrettighed, eller andre Gaardens Herligheder, da

skal Enken ikke deraf nyde mere, end hun til eget Brug
og Huusholdning behøver, men det øvrige af Herligheden
maae Præsten efter Fornødenhed, bruge og betjene sig

af; og skal Præsten tilligemeb Repstiorerne nøie efter¬
5. 5,

see, at denne Post vorder efterlevet. Hvor ingen Gaar¬

de findes i et Sogn Præstegaarden eller Kirken tilhø¬
rende der skal Præste=Enkerne nyde en anden Gaard,
som dem kan være beqvem til Beboelse i næste Sogn,

som Præstegaarden eller Kirken sammesteds er tilhørende:

og, hvis der ingen besindes, da skal Sysselmtanden og

Repstiorerne udsøge Enken en beqvem Gaard i det Sogn,
hvor hendes Mand har tjent, naar samme ikke af Selv¬

eiere beboes, eller har været besiddet, og holdt i got
Stand af samme Bonde over 20 Aar; og, i Fald der

Gaard, som i saa Maader bliver Enken indrømmet, hal
være
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været af Opsidderen fæstet, bør Fæstet til ham igjen af 5 Junii¬

Enken erlægges, og ham en anden beleilig Gaard af
Sysselmanden forskaffes: men, i Fald Enken bliver sin¬
det, samme Gaard at qvittere da skal den, imod det

erlagde Fæste, først tilbydes den Bonde, som for En¬
kens Skyld den maatte fravige: dog vil Kongen derhos,

at Sysselmændene, fattige Enker og Præstens Med¬
hjelpere ikke skal være indbegreben under dem, som skul¬
le afstaae deres Gaarde til Præste=Enkerne.Dersom

5. 6.

Nogen skulde tilføie Enkens Bopæl nogen Skade, eller

fornærme hende i Rettigheder, som deraf kunde depen¬
dere hvad Navn de end kunde have, da skal Jord=Eie¬

ren, eller hans Fuldmægtig i hans Fraværelse, bære Om¬
sorg for, at Præste=Enken beholder sin Rettighed; og,
om hun ikke kan naae til disse, da skal Sysselmanden

være hende behjelpelig, enten med at bilægge Tvistigheden
i Mindelighed, eller, om det ikke kan skee, da skal han
beskikke en fornuftig Mand til Forsvar for Enken i den

Sag, som angaaer samme Gaard og hvilken kan udfø¬
re Sagen til Tinge, paa dens Bekostning, som Gaar¬

den eier. — Hvor ingen fattige Præste-Enber findes
i Kaldet, skal dog Præsterne, efter Kaldenes Indkomst,
komme de andre fattige Præste=Enker til Hjelp saaledes,

at af hvert Hovedkald naar der ingen Enke er, skal
udgives til fattige Præste=Enker aarlig 1 Rdlr. Specie,

af de bedste Middelmaadige 4 Mk., og af de ringere

Middelmaadige 3 Mk., og af de Ringe, fra 40 til
30 Rdlr. 2 Mk., men af de ringere Kald skal ikke i saa
Maader noget contribueres; hvilket Tilskud til fattige

Præste=Enkers Hjelp aarligen skal betales til Provsterne
i hvert Provstie udi rede Penge, og det inden Maii

Maaneds Udgang, under Straf at betale dobbelt; hvil¬
ke Collecta Provsterne skal, tilligemed fattige Præsters
Contributioner af Kaldene, aarligen, under 2 Rdlrs

23

Bøder

5. 7.
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5 Junii. Bøder til fattige Præste=Enker, indsende til Consistorial¬
§. 8.

retten, eller Synødum Generalem. — Enhver, som vy¬
der Kongeligt Raldsbrev for et af Hovedkaldene, skal
udgive til fattige Præste=Enker 2 Edlr.; de, som
blive allern. confirmerede til bedste Middelmaadige,

1 Rdlr., og til de ringeste Middelmaadige 3 Mk.;
men de, som af Amtmanden (e) blive uden at søge
Kongelig Confirmation, collationerede til de Præstekal¬

de af Indkomme 30 til 50 Rdlr., skal betale til Præste¬

Enkerne 1 Rdlr. Croner: hvilke Penae skal erlænges til

Prövsten, forend Præsterne maae indsættes i Kal¬
det. Ligeledes skal enhver Rector i de Latinske Skoler,

ved deres Tiltrædelse til Tijenesten, betale til Præste=En¬

H. 2.

kerne 2 Rdlr., og Conrector 1 Rdlr. — De Præster,

som for nogen Forseelse i Liv og Levnet, eller og i deres
Embede, blive tilfunden, med Pengebøder deres For¬
seelse at afsone, skal erlægge samme lil fattige Præste¬

Enker; hvilke Bøder til Provsten skal leveres, og han
§. 10.

derfor gjøre Rigtighed til Consistorialretten. Naar no¬
gen geistlig Person være sig Præster eller Studentere,

nyder Kongelig Tilladelse at indlade sig i 2gteskab
med Slægtninge, da skal de erlægge den Kjendelse, som

hidindtil efter deres Vilkaar har været tillagt Hospita¬

lerne, til Præste=Enkerne efter Biskopens billige Si¬
5. 11.

gelse (1). Dersom nogen geistlig Person sig med Leier¬
maal forseer, og af Kongen nyder Opreisning, skal
han betale en Kjendelse til fattige Præste=Enker, efter

Stand og Vilkaar, samt Biskopens billige Sigelse. —
. 12.

Alle foreskrevne Nødpenge, til fattige Enkers Hjelp og
Subsistence, skal lignes og uddeles aarlig i Consistorio
af Stiftamtmanden eller Amitmianden, som hans Vi¬

ces forretter, og Biskopen, i tilstædeværende samtlig
Geist¬

(e) See Rescr. 18 Octobr. 1771.
(1) Cfr. Forordn. 14 Decbr. 1775.
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Geistlighedens Overværelse. Og paa det meest trængen¬ 5 Junii.

de Enker kunde nyde den største Hjelp, skal hver Provst,
= saasnart en Præst ved Døden afgaaer, indsende til Amt¬
manden, i Stiftamtmandens Fraværelse og Biskopen

saa rigtig Underrerning, som han vil forsvare, om Præ¬

ste=Enkens, i Fald nogen Enke er i samme Kald, hen¬

des Vilkaar og Tilstand, til hvilken han sig i sin aarlige
Relation om Præste=Enkernes Tilstand i hans Prøvstie

har at referere, enten den forbedres eller forverres; og,
paa det herom altid kan haves vis Efterretning, bør hver

Provst holde en aparte Bog eller Protocol om alt hvis
Præste=Enkerne i hans Provstie angaaer, hvilken Bog
til Efterkommeren i Embedet skal leveres.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 12 Junkt.

over Sjellands=Stift), ang. at Spisningen for

Hørerne og Disciplene ved Slagelse=Skole
skal ophøre, &amp;c.

Resolution, at Præstegaardene i Aggershuus¬ 15 Julii¬
Stift skulle udlægges til Dragon= og Soldater=Læg¬
der, m. v. (85.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Aggershuus¬ 17 Julii.
Stift), ang. at det herefter med Svenske Over¬
løbere, som reqvireres tilbageleverede, skal forhol¬
des, som førend Cartellet blev oprettet.

Rescr. (til General=Postamtet), ang. hvorledes 17 Julii.
med den imellem Kjøbenhavn og Aalborg an¬
læggende agende Post, skal forholdes (h); og at de

samtlige ggende Poster i Danmark og Slesvigholsteen
T 4

maae

(8) See Rescr. 13 Julii 1753.
(h) Dette er ganske forandret; see Rescr. 16 Decbr. 1757,

2 Febr. 1759, Plac. 21 Junii og 17 Sept. 1777.
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Julii. maae herefter være befriede fra at stille Caution for de
Penge, Pretiosa eller Bare, som de med deres Pofter

frembringe (1).

Rescr. (til Stiftbefalinasm. over Sjellands¬

24 Julii.

Stift), ang. at Dragøe=Indvaanere (i Steden
for at forsyne deres Baade og Joller med et Spund

saa og, hver Gang de ere blevne brugte, at tage Aarer
og Tofter hjem) maae lade gjøre en dygtig Bom for

deres Havn, som med en forsvarlig Laas skal være for¬
synet, til hvilken Nøglen stedse skal være hos Fogden

paa Dragøe; saa og at alle Baade og Joller ved Dragøe
altid skal ligge inden for bemeldte Bom, og derigjen¬

nem udlades, samt, ligesom de Nat og Dag hjemkomme,
strax igjen indlægges, alt under samme Straf, som

Rescr. af 1 Maii 1750 dicterer for hver Baad eller
Jolle som maatte befindes at ligge uden for Bommen.
(Efter Begiering fra Dragøerne: saasom deres Baade og Jol¬
ler ikke kunne taale om Sommeren at lægges paa Land, for¬
medelst de ere byegede af sangede Bord, hvilket desuden vilde

falde dem besværligt; Lods=Jollerne stedse Dag og Nat maae

liage parat, om Nogen maatte gjøre Signal efter Lods; og
ikk

Desertion ligesaa fterer kan forebyages, naar en Bom blev

lagt, som beqvemmelig der kan iverksilles, og lenkes for Hav¬
nen, der med Bolverk paa begge Sider er forsect).

25 Julii.

Rentek. Skriv. (til samtlige Toldere, Contro¬

leurer og Toldforpagtere i Danmark), ang. at Un¬

dersaatterne paa Ærøe nyde i Told= og Laste¬
Pengenes Betaling summe Friheder, som Hertugdom¬

met Slesvig ved Toldrullen Pag. 8, Art. 7 (k) er be¬

vilget; hvorimod de ligesom alle andre Kongelige Under¬

saatter bør svare de ved Forordn. af 13 Martii 1716 og

21 Aug. 1747 (D) paabudne Rancon= og Laste=Penge.
Rescr.

(1) Cfr. Plac. 15 Maii og 21 Junii 1777, 6. 3.
(k) See Toldrullen 1768, Cap. 7.
() See ibid. Cap. 21.
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Julii.

hvem de paa Præsternes Annergaardes Grund
faldende Bøder bør beregnes.
Gr. Af Stiftamtmandens Forestilling er fornummen, at i
Anledning af et Leiermaal, som er begaaet paa en Sognc¬
præsten tl Sneum= og Tjerreborg=Menigheder tilliggende An¬

nexaaard i Store=Darum, har Ridefonden ved Sneumgaard
forespurgt sig hos Stiftamtmanden, hvem Bøderne for dette

Leiermaal skulde tilkomme, siden Herligheden af forskrevne An¬
nersaard hans Herskab, som Eier af Sneumgaard, var til¬

hørende: hvorfore, da slig Hændelse i Stiftet sig ei forhen
har tildraget, som heri kunde tiene til Oplysning eller Rette¬
snor, Stiftamtmanden nu har udbedet sig Resolution, om un¬

der de i Lovens 2—11— 16 forefindende Ord, angaaende

Leiermaale, som begaaes paa Præstegaardenes Grund, ogsaa
skulle forstaaes Annergaarde, og iølgelig disse eller andre des¬
pk
lige Bøder, som ei strække
sig til den ganske Boeslods og For¬

mues Fortabelie, og udgives af deres Tjenestefoik og Tyende,
skulle gives til fattige Præste=Enker, eller om de tilkomme dem,

som have Herligheden til saadanne Annergaarde, og, til slige
i
Bøder at oppebære, ere privilegerede og berettigede, og

Mangel deraf ialde til Kongens Cassa. — Som det er for¬
nummen, paa andre Steder i Kongens Riger at have været,

og endnu at være Praxis, at de paa Annexgaardene i saa
Maade faldende Bøder beregnes Enke-Cassen tilgode; saa
er funden for godt,

At det og saaledes i Ribe=Stift maae forholdes (m),
og under de Ord Præstegaardenes Grund i forbemeldte

Lovens 2dens Bogs 11te Cap. 16de Art. ligeledes Præ¬
sternes Annergaardes Grund skal forstaaes.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i 7 Aug:

Ribe), ang. at Vedkommende for tilkommende
Tid have at paasee, at det Fattiges=Bæsen rigtig og
upaaklagelig vorder vedligeholdt. (Saasom dette Verk i
Ribehuus=Amt var geraaden i Confusion, som af Amtsforval¬
teren, ankende i sær paa en Provstes Forhold, var bleven
indberettet).

Rescr. (til de Deputerede for Financerne), ang. til 14 Aug.
det almindelige Handelscompagnie at lade udbetale saavel

5000 Rdlr. for det første Aar til Grønlands Beseiling
T 5
(m) Forandret ved Rescr. 2 Octobr. 1750.

og
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og Missionens Besørgning, som og de aparte 5000 Rdlr.,

14 Aug.

der igjen i det sidste Beseilings=Aar skal ligvideres (n).

14 Aug.

Rescr. (til samme Deputerede), ang. at de 2 Hof- og
Borg=Retabud maae til deres Lous Forbedring nyde
de ved Borgrettens Jurisdiction aarlig faldende uvisse

Sigt= og Sage=Faldsbøder (0).

14 Aug

Confirmation paa nogle af Stiftamtmanden i

Ribe forfattede Puncter, ang. de saa kaldede Mär¬
Eungs og Gangfærs-Mænd paa Amrum og Vester¬

landsföhr deres Udvælgelse og Embede.
§. 1.

Hvert 3die Aar skal Birkefogden til sig tage 24 af de

fornuftigste, ærligste og meest bemidlede Indvaanere, li¬
ge mange af hver Bye og Sogn, efter Størrelsens Pro¬

portion; hvilke 24 Märckungs-Mænd skulle beedige,
at de upartisk ville hjelpe ei alene strax ved Märckungen,
men endog derefter ved de 40 Gangfærsmænds Udvæl¬
5. 2.

gelse. Disse Gangfærsmænd blive in Ofhicio, indtil
en nye Ommærkung skeer da de ikke kan tvinges at være

det mere end een Gang, saasremt andre Duelige dertil

findes; men i øvrigt maae Ingen som vælges uden
gyldigt Forfald undslaae sig, under 20 Rdlrs Straf til
de Fattige. Døer En i de 3 Aar, vælger Birkefogden
5. 3.

og de en Anden. Ved Antrædelsen gjøre de Eed, at de

efter bedste Vidende og Samvittighed ville befordre Lan¬

dets Velfærd, og især ved Paalæggenes Ligning uden
5. 4.

mindste Egennytte. Tilligemed Birkefogden, og under

hans Direction, ligne de Paalægget til Landes ordi¬

naire og extraordinaire Omkostninger og Udgivter, hvor¬

imod, naar ; af dem har bevilget det, og Approbation
fra Stiftamtmanden i Ribe er given, ingen Indvaaner

maae sætte sig, men Enhver betale sin Deel under prom¬
te

(n) Cfr. Forbud 18 Martii 1776.

(0) Cfr. Forordn. 15 Junii 1771.
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te Execution; og skal hver Gangfærsmand af sit Gang¬ 14 Aug.
sær indfordre det Reparterede. De maae ikke befatte sig

5. 6.

mid andre Sager, eller paa alle eller nogle Indvaane¬
res Vegne uden Fuldmagt begynde Processer mindre

bringe Omkostningerne i Paalægget. Disse Puncter skal

d. 7.

hver Gang foreholdes Mærchungsmændene, førend der
skrides til nye Ommærkning og Gangfærsmænds Ud¬

vælgelse, og ligeledes disse Nyevalgte forelæses.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Chistjansand), ang.
21 Aug.
at ingen fra Mandal, Flekkefjord eller Christjansand

maae herefter som Skipper udfare, medmindre han lov¬
lig har vundet sit Borgerskab, under 10 Rdlrs Mulct
til Christjansands Fattige saavel af Skibets Eier og beg¬

ge Skippere, baade den Borger, der har laant sit Navn
(hvilken 2den Gang forbryder ogsaa sin Borgerskabsret),
og den, der egentlig har forrettet Skippertjenesten, og
ei er Borger (P).

Rescr. (til Biskopen sover Siellands-Stift,

21 Aug.

og Notits til Directeurerne for det Fattiges-Væsen

i Danmark), ang. at tilkjendegive Præsterne i Kjø¬
benhavn og Christjanshavn, at Rescr. til Biskopen af 3

Maii 1713 og 15 April 1746, om de i Dølgsmaal
fødte Børns Indlevering til dem, herefter skal cessere.
(Saasom der ved saadanne Børns Indlevering er fornummen

den Misbrug, og derpaa haves Exempel, at 4 a 5 Børn ere
henkoinne til Conventhuset efter een Skrivt og Stiil, hvoraf
det er at slutte, at den Person, som er brugt dertil, maae

have gjort ligesom Profession deraf, for at fortjene Penge; og
det formenes, at Børnemord ved den nye Stiftelse og Anord¬

ning, i Rescr. af 13 Martii 1750 om Hittebørns Imodtagelse
og Jordemødres Beskikkelse, bedre skulde kunne hindres og
forekommes).

Rescr. (til Biskopen i Aalborg), ang. at der 4 Sept.

af de Residerende Capellanier ved Budolphi
og

(p) Sat in suspenso ved Rescr. 23 April 17515 see det der
Paaberaabte.
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4. Sept. og Frue Kirke samt af Conrectoratet i Aalborg maae
svares Naadens-Aar.
11 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark, Fyens¬
og Viborg=(4) Stifter undtagne), ang. at igjennemgaae

den for Fyens=Stift under 22 Febr. 1737 approberede
Brand-Ordning, og at indsende et Forslag, at deref¬

ter en almindelig Brandordning for Kjøbstæderne kunde
vorde forfattet, og ved Trykken bekjendtgjort (1).

11 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Viborg), det
samme; og at hans Foranstaltning, ang. de 12

Zyens Mænds Beskikkelse i Viborg, er approberet, da
han paa Embeds Vegne haver at tillægge dem en saadan
Instrux, som er overeensstemmende med Loven, og som han

for Byens og Borgerskabets Tarv og Bedste finder tjenligst
og nyttigst (5). (Saasom han har foranstaltet behøvende
Brandredskabs Anskaffelse i Viborg, og til en Brandordnings
Indretning sammesteds indsendt en af Magistraten forfattet Con¬

cept, med Begjering om Approbation derpaa, saavelsom paa en
af ham forsattet Instruction for de 12 Byens Mænd som han
har udnævnt, eller heretter vorder udnævnt, med Magistraten at

kunne deliberere om Byens Skatter og Paalæg, samt Byens
indvertes Tilstand og Bedste at paaagte og see conserveret;

men Brandordningen for Fyen befindes tildeels fuldkommen,
og tildeels at strække sig videre end indsendte Concept, Kongen

og helst seer, at Brandvæsenet bliver paa eensstemmig Fod

overalt i Danmark).

11 Sept.

Rescr. (til Laugmanden over Nordland og Fin¬
marken, samt Notits til Amtmanden over Nord¬

lands=Amt), ang. at Delingbentsager skal ved
Laugtinget foretages, endskjønt Dommene have
overstaaen deres Appellations=Tid (t).
Gr.

(9) See næstfølgende Rescript, hvori ogsaa Anledningen.
(1) See Rescr. 26 Febr. og 30 Julii 1751, samt Forordn.

13 og 24 Jan. 1761.
(5) Cfr. Rescr. 15 Sept. 1752 og 3 Febr. 1774.

(t) See noie Rescr. af 21 Sept. 1774 og 2 Maii 1776;
cfr. R. 2 Julii 1756.
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11 Sept. Administration, skal i Trondhjem være af den Pidtlostighed,
at det kan give en retskaffen og vel intentioneret Mand meer
end nok at forrette; hvorfore de have begiert, at Kongen vilde

forunde dem en Person, ved Navn Poul Rogert til Politic¬
mester der i Byen, og derhos proponeret, at han, ligesom Po¬
litiemesteren i Christiania, maatte nyde en Skilling Danske
af hver indkommende Tønde Korn=Vare og Salt som til

Trondhjem ankommer.

Stiftbefalingsmanden har i Erklæ¬

rin= erindret, at ovenmeldte Tillæg paa indkommende Korn¬

Vare og Salt vilde falde saavel Fremmede, som Indbyggerne
noget kostbar og til Byrde, desaarsaa han har indstilt, at,
som Magistraten er forundt sit eget Maal og Vegt, men ikke

endnu skal have vildet finde sig i den Indretning, eller at
Stiftbefal. med dem om Justeringspengene har kundet blive
enig, om Kongen da, siden det besynderlig paaligger Politie¬

mesteren at have Opsigt med saadanne Ting, vilde lægge den¬
ne Revenue fra Magistraten til Politiemesteren, m. v.

Under denne Dags Dato er Poul Rogert beskikket til

at være Dolitiemester i Trondhjem: hvorhos Kongen vil,
at Justeringen af vegt og Maal, som ved Rescript

af 13 Decbr. 1748 blev tillagt Magistraten i Trondhjem,
skal være henlagt til Politiemesteren (v), der skal have
Omsorg for hvorledes det til Byens Bedste kan indret¬

tes hvormed Stiftbefalingsmanden bor have nøieste

Indseende; samt at den Løn der ved en Raadmands
—2

Afgang i Trondhjem bliver vacant, skal tillægges Poli¬

tiemesteren som selv efter Politie=Forordningerne løn¬

ner de hehøvende Betjente.

11 Sept.

Privilegier for det Danske Comoediehuus i
i Kjøbenhavn (7).
Gr. Eftersom dette Comoediehuus under 29 Decbr. 1747
er meddeelt Privilegier, hvilke efter da værende Omstændighe¬
der, bleve forfattede paa det Comordiehuus og den Occono¬
mie, som skulde indrettes, men derudi, saavel medens Comoe¬

diehuset siod under Bygning, som siden, ere forefaldne adskilli¬
de Forandringer, og i Særdeleshed derved, at Kongen ved

Resolution af 28 Martii sidstafvigt og det derpaa grundede
Skiøde af den 2 Mait næsteiter har skjenket og overdraget be¬

meldte Comocdiehuus med Theatro og Tilbehor til Staden

Kjøbenhavn: saa er, efter Magistratens Forslag funden for
godt, de Jfor bemeldte Comoediehuus under 29 Decembr.
1747

(0) Cfr. Rescr. 3 Octobr. 1760.

(7) See Skriv, 4 Martii 1769 og Rescr. 11 Jan. 1772.
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1747 meddeelte Privilegier saaledes at forandre og extendere, 11 Sept.
nemlig:

Det Danske Comoediehuus skal stedse have og nyde 9. 1.
Frihed for Indqvartering og Grundskat saavelsom al
anden Byrde og Afgivt, af hvad Navn være maatte,

deraf at svare; hvorimod Kongen, og de Personer, Al¬

lerhøistsamme følge, naar Hans Majestæt sig paa de
Danske Comoedier maatte indfinde, samme altid uden

Betaling bivaaner. Det skal i dette Huus alene og in¬

5. 2.

gen andensteds i Kjøbenhavn og paa dens Grund være

tilladt at opføre Skuespil i det Danske og Tydske Sprog
samt Franske, alt under Forbud ved Politiens Assisten¬
ce, og desuden anseelig Mulct, Comoediehuset til Bed¬

ste, efter Politie= og Commerce=Collegii (V) Kjendelse

for hver Gang Nogen befindes, herimod at handle. Dog,

L. 3.

som Feldtmarskal 5. I. Arnoldt den 3 Martii og 7

Aug. 1747 har erholdt Kongel. Confirmationer paa de
Privilegier, som forrige Comaediehuus har været tillagt,

hvilke Privilegier end videre for ham og Arvinger ere

forlængede paa 15 Aar, fra den 29 Decbr. 1747 af:

saa maae han i de 15 Aar ligeledes lade indrette Comoe¬

diehuus, og lade agere. Det Danske Comoediehuus 5. 4.
maae og bortleies til Assembleer og deslige Forsamlin¬

ger (hvorunder dog ei maae forstaaes Maqverader, som
aldeles skal være forbudne (2)) til hvem som det begjerer,

om det findes tjenligt, samme paa visse Tider, eller visse

Værelser derudi at bortleie. Saa maae og den under
samme Huus indrettede Kjelder bortleies til en Dintap¬

per i Lauget, endskjønt han har sin aparte Tappekjelder:

og maae den Vintapper, som samme bekommer, derudi

bruge den Næring, som efter Vintappernes Privilegiers
12te

(y) See nu Forordn. 15 Junii 1771 og Rescr. 20 Aug.
1772.

(2) Tilladte ved Rescr. 2 April 1768.
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11 Sept. 12te Post Boldhuus=Kjelderen efterdi samme nu er
9.

nedlagt, forhen har været tilladt. Directionen i Hen¬

5.

seende til Oeconomie og Troupen ved den Danske Comoe¬

die, skal bestaae af en Overdirecteur, som Kongen ud¬

nævner, og af 3 Directeurer, som uden Belønning af
§. 6.

Overdirecteuren dertil kan formaaes, m. v. (a). Di¬

rectionen skal i Særdeleshed see derhen, at Troupen

stedse kan bestaae af skikkelige Personer, og at Comoe¬
dierne for en billig Betaling opføres, samt at Intet
derudi forhandles, som anrører Religionen eller den

hellige Skrivt eller strider imod Ærbarhed, god
Skik og Ordning, eller kan være Publieo til Forargel¬
§. 7.

se. Skulde nogen Acteur eller Actrice enten formedelst
Uduelighed, Forsømmelse, Liderlighed, Opsætsighed eller

anden vigtig og billig Aarsag, findes uværdig til denne
Forretning, da skal det ankomme paa Directeurernes Re¬
solution og Overdirecteurens Decision, om han eller hun
§. 8.

fra Troupen skal dimitteres eller casseres. Acteurer¬

nes og Actricernes Gage maae ikke af Nogen, saalæn¬

ge de ere i den Tjeneste, for Gjeld med Arrest beslaaes (b).

25 Sept.

Rescr. (til Abadissen ved Valløe=Stift), ang.
at med Straf paa Kroppen for Leiermaal i
Ægteskab, naar de Skyldige Intet have at betale med,
skal forholdes efter Forordn. af 6 Decbr. 1743 (c).
Gr. Ved Anledning, at en Bonde päa Stiftets Gods ha¬
i sit Ægteskab begaaet Leiermaal, hoorfor han er bleven dømt

at lide efter Lovens Pag. 945, Art 24, paa hans Gods og
Penge, efter yderste Formue, m. v.; har Abadissen ladet fore
stille, at, da han slet Intet eier at kunne bøde med, som nder
ste Formue, vilde han følgelig, naar ham ikke skulde paalæg
ges anden Straf paa Kroppen, aldeles blive fri, i dets Sted

at de Ugifte, som begaae Leiermaal, naar de Intet have
4
bøde med, dog, ved at arbeide i Færstningen, maae aftjened
for

(a) Forandret ved Rescr. 23 Jan. 1767 og 27 April 1776

(b) See Rescr. 4 og Plac. 8 Jan. 1776.
(0) Cfr. Skriv. 16 Febr. 1760.
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forbrudte Bøder med 8 ß daglig efter Forordn. af 5. Jan. 1714, 25 Sept.
eller, om det skulde skee efter Forordn. af 6 Decbr. 1743, da

med 1 Mk. daalig; efter hvilken Beskaffenhed da slig begaa¬

ende Synd dog maae agtes større hos Ægtefolk, end hos Le¬
dige, og desaarsag burde ansees med haardere Straf hos Æg¬
te= end hos ledige Personer, men intet Vist derfor findes fast¬

sat, hun har indstilt, om ikke i saa Tilfælde deslige Ægtefolk,
som begik Leiermaal, og hvis Straf paa yderste Formue ci i

det mindste kunde bedrage sig til dobbelt saa meget, som de or¬
dinaire Bøder for ledige Folk sig kunde beløbe, burde dicteres
Straf paa Kroppen, derfore eiter dobbelt Leiermaalsboder

imod Ugifte, sær, naar deres Omstændigheder og Helbred vel
kunde taale samme at udstaae; eller, hvis ikke, om da no¬

genledes, enten af vedkommende Øvrighed derudinden efter

Omstændighederne maatte dispenseres, eller om Kongen selv
vil have Sig sligt forbeholden: og endelig, om saadan Straf

burde da reguleres efter Forordn. af 5 Jan. 1714, eller den
senere af 1743, nemlig med 8 ß eller 1 Mk. daglig.

Det vil i Leiermaals=Sager ved Loren og Forord¬
ninger have sit Forblivende; og, om Nogen tildømmes

at afsone de idømte Bøder med Straf paa Kroppen,

da bør Forordn. af 6 Decbr. 1743 at følges.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Viborg), 25 Sept.

ang. at Magistraten i Viborg herefter skal be¬
staae af en Borgemester og 2 Raadmænd, m. v. (0).

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat c), ang.

2 ORt.

Straf for Skippere og Færgemænd, som til Sjel¬
land overføre Jøder, der ei have, Kongeligt Leidebrev

eller Gvrighedens Pas (t); hvorom paa behørige Ste¬
der Placater skal opslaaes.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark,
Aalborg= og Viborg=Stifter undtagne), det sam¬
me:;

(0) Af Rothes Rescripter III. 883.

(e) Til flere i næstfølgende Rescript.

(1). I Placaten af 7 Octobr. 1750; dog at i Rescriptet ik¬
ke staaer Placat af 0 Decbr., men Rescr. af 13 Decbr.

1748, see Rescr. 8 Novbr. 1754, Plac. 18 Novbr. 1774
6. 4, Rescr. 24 Martii 1774, Prom. 9 Aug. (2 Stkr.)

og Plac. 26 Novbr. 1783.

V. Deel. 1 Bind.

i

2 OR.
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2 Oct.

me; hvorom paa alle Toldboderne samt ved Fær¬
geløbene Placater skal opslaaes.

2 Oct.

Rescr. (til Biskopen i Ribe), ang. at de paa
Præste= og Annex-Gaardene faldende Bøder
maae af Biskopen iblandt Præste-Enker uddeles.
Gr. Efterat under 31 Julii. 1750 er rescriberet at de paa

Annexgaarde faldende Leiermaals=Bøder skulle beregnes den
geistlige Enke=Cassa, har Biskopen forestillet, at saadanne en¬

ten paa Præstegaardene. eller Annexgaarde faldende Bøder hver¬
ken ved Fundatsen for Ribe=Stifts Geistliges Enke=Cassa der¬
72
til ere henlagde, eller nogensinde i Biskopens Formænds
Tid

findes Enkecassen beregnede, men slige Bøder, siden Cassens

Indretning, af Biskopens Formænd, og Biskopen i sin Betje¬
nings=Tid, at være distribuerede imellem de Enker i Stiftet,

som enten ikke have nydet noget af Enkecassen, eller dog des¬

uden til anden Hjelp have været trængende: desaarsage Bisko¬
ven, efterdi bemeldte Bøder saaledes, ei alene før, men end¬

og efter Enkccassens Indretning, iblandt fattige Præste-Enker
efter Loven ere blevne uddeelte, det ogsaa befindes, at Enker¬
nes Tilstand i Almindelighed er ulige, da nogle af dem, som

have Pension af Cassen, ikke behøve at nyde Noget deraf, og

derimod Andre sidde med 6 a 8 umyndige Børn i armelige
Omstændigheder, saa at disse Bøder meget bedre kunde anven¬
des, naar de gives saadanne trængende Enker til deres og man¬

ge faderløse Børns Underholding, end om de skulde tillægges

Cassens Capitaler, for at forøge dens Summer, har anholdet
om Tilladelse, at det med samme Distribution der i Stiftet

ved den brugelige Praxis fremdeles maatte have sit Forbliven¬
de. Thi bevilges,

At det med forbemeldte Bøders Distribution i Ribe¬
Stift ved den forhen brugelige Praxis fremdeles maae
have sit Forblivende, saa at de herefter som før, af Bi¬

skopen maae uddeles iblandt de meest trængende Præste¬
Enker i Stiftet.
6 Oct.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬

be), ang. at Copulationspengene, efter Consum¬
tions=Forordningens tydelige meldende (g), bør betales

af Brudgommen paa det Sted hvor Copulationen.
skeer.
Rescr.
(g) See og Consumt. Fdn. af 1778, Cap. 10, §. 3.
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Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang. at

9 Oct.

Feldtmarschal Arnoldt igjennem Krigscancelliet er befa¬
let, uden Forhaling at igjenkalde hans til Regimenter¬
nes Chefs i Aggershuus=Stift givne Ordres, at In¬

gen af deres Underhavende maatte, efter civile Øvrig¬
heds Domme, afgives til Christianiæ Tugthuus.
(Hvilken Ordre han gav i Anledning af at en Landværnmand,
som for Kaartspil var dømt til Arbeide i bemeldte Tugthuus¬
derover klagede, da, naar han skulde straffes med Tugthuset,
vilde hans Kammerater bebreide ham det, og han da ei læn¬
ger kunde som Soldat tiene Kongen med Ære; men Feldtmar¬

schallen burde have derom indhentet Kongens Villie) G).

Rescr. (til Universitetet og Magistraten i Kjø¬ 9 Oct.

benhavn), ang. Borgervagt af Universitetets
Betjente, som bruge borgerlig Næring.
Gr. Professorerne anholde om, at de Personer, som efter

Rescr. af 2 Sept. 1740 skulle sortere under Consistorio, maat¬
te være befriet for at gjøre Borgervagt. Magistraten derimod
har forestillet, om det ikke maatte have sit Forblivende ved

Rescr. af 31 Octobr. 1749, nemlig, at de, som bruge bor¬

gerlig Næring, skulle svare Borgervagt, siden det ellers vilde

opvække Fortrydelse iblandt Borgerskabet, om den Ene frem
for den Anden blev befriet, fordi han tilligemed borgerlig

Brug havde Universitetets Arbeide, allerhelst andre Universite¬
tets Betjente, som ingen borgelig Næring bruge, blive for slig
Byrde befriede. Thi befales,

At det i Henseende til dem, som bruge borgerlig
Næring, i ovenmeldte Tilfælde, med Borgervagt at
gjøre, ved Rescr. af 31 Octobr. 1749 vil have sit For¬
blivende; men angaaende Universitetets andre Betjen¬

te, som ingen borgerlig Næring bruge, da skulle de
for slig Byrde være befriede.

Rescr. (til Etatsraad og AmtmandVerner 16 04.

Rosencrants), ang. at Jomfruerne i Estvad¬
gaards=Kloster skulle rangere imellem sig selv,
ligesom de i Klosteret ere indkomne.
U 2

(h) Se Rescr. 11 Decbr. 1759.

Rescr.
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Kongelige Rescripter,

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬

Stift), ang. at ei Nogen fra Landet maae indføre
eller falholde Kjød i Kjerteminde under Varenes For¬
brydelse til dem, som dennem dermed maatte antaste; saa

og, at det ikke maae være Nogen tilladt, der paa Ste¬
det sig af Slagterie at ernære, uden Mads Holgersen
og Morten Best, og de, som paa samme Profession (i)
herefter sig der i Byen maatte nedsætte og vinde deres
Borgerskab.
6 Novb.

Rescr. (til Justitsraad og Generalprocureur B. W.

Luxdorph), ang. at forfatte en Beskrivelse over en¬
hver Ret og Jurisdiction.
Gr. Da de fleste Instructioner og Rescripter, som vedkom¬
mer Jurisdictionerne i begge Riger, ere endnu utrykte, hvor¬
af flyder at den Ene ofte er uvidende om den Andens Grend¬
ser, saa at vedkommende Over=Retter ikke saa fuldkommen,
som fornøden kunde være, ere underrettede, om endeel Under¬
retters Beskaffenhed; og endelig at Undersaatterne i Alminde¬

lighed som have noget ved Retterne at søge, svæve i Uvis¬
hed, baade om Processens og anden Omgangs Maade samme¬

steds, saa og, om hvad Bekostninger derved lovligen skal og
bør paagaae: saa har Kongen eragtet, at det vilde geraade
til Publici Nytte, om der blev forfattet et Verk, som skulde

indeholde saavel en kort, dog fuldstændig Beskrivelse over en¬

hver Ret og Jurisdiction, om de Personer, som den bestaaer
af, eller derunder henhører, samt derved faldende Gebyhr med

videre, som og en rigtig Udskrivt af de dertil hørende Insruxer
og Rescripter, saa og i fornoden Fald Extract af vedkommende

Forordninger. Og, da dette er et Berk, der fornemmelig an¬
gaaer Generalprocureur-Embedet, befales,

At han sig dette Arbeide paatager, og dermed, saa¬

snart skee kan, giører en Begyndelse med de i Khayn væ¬
rende Jurisdictioner; til hvilken Ende han hos alle ved¬

kommende Collegier og Jurisdictioner i begge Riger

haver at fordre alle behøvende Udskrivter Efterretninger
og Forklaringer, som ham derfra i autentiqve Form skal

meddeles (E): og, naar saadant Verk er bleven forfær¬
diget,
(1) Cfr. Rescr. 10 April 1761.
(k) See 3 Rescr. af 12 Martii 1751.
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diget, og det derefter først af vedkommende Collegier er9 Novb.
bleven igjennemseet, skal det til Enhvers Efterretning til

Trykken befordres (D. Oversecretereren i det Danske

Cancellie er befalet, at udnævne En af Secretererne i
samme Cancellie, som i dette Arbeide kan gaae Gen. Pro¬
cur. tilhaande.

Canc. Skriv. (til a) Kjøbenhavns Magistrat10

samt Stiftbefalingsmændene i Danmark, og b) de

og 14

Novb.

samme i Norge), ang. at de Søefarende maae væ¬
re betænkt paa at lade deres Fartøier og Ladninger as¬
surere (m).

Rescr. (til Amtmændene over Nordlands= og 20 Novb.
Finmarkens Amter, samt Notits til Missionscolle¬

gium), ang. Reparation paa Missionskirkerne,
og deres Kirkegaardes Indhegning (n).
Gr. Missionscollegium har berettet, at Missionscassen ved
de bekostelige Reparationer som aarlig maae gjøres paa de til

dets Besørzelse henlagde Kirker meget besværes, ikke alene
med Materialiernes kostbare Indkjøb og Haandverksfolkenes Be¬
lønning, men ogsaa desuden med Tilførsels og Pligtsfolkenes
Betaling, hvortil store Summer medgaaer: thi, endskjønt

Norske. Lovs 2 — 21 — 60 tilholder, at Kjørsel og Arbeide
skal i saa Fald skee af menige Almue, og Bønderne desuden
ved Rescr. af 3 Maii 1704 tilholdes, saavel at besørge al

Kjørsel og Førsel, som at skaffe al Tømmerverk, som behøves

til Kirke=Reparationen, hvilket ved Forordn. af 13 Aug. 1734
ydermere stadfæstes; saa skal dog Landets Vidtløftighed og
Stedernes lange Bortliggende ikke tillade, at hver Mand kan

skaffe sit Qvantum Tommer, eftersom det paa de fleste Steder

maae hentes lang Vei til Vands, og føres paa Jægter, ei
heller at hver Vedkommende kan være tilstede, for at gjøre

det ham tilkommende Pligts=Arbeide med Kjørsel og Førsel til
Kirken, saa at ingen Entrepreneur desaarsag skal ville paata¬

ge sig Kirke=Reparationen, medmindre ham accorderes at væ¬
re fri for, at have med Almuen at bestille, og tage fuld Be¬
taling til Reparationen af Missionscassen, som i saa Maade
U 3

maae

(D) See Rescr. 6 Aug. 1751.

(m) Til 2) den 10, men b) den 14; er ellers ligesom Plac.
af 16 Novbr. 1750.

(n) See Rescr. 27 Febr. 1767.
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——

20 Novb. maae gjøre det fulde Udlæg. — Saasom Kongen finder det
billigt, at Cassen for slig Udgivt bør skee Vederlag, befales
og fastsættes:

Naar der skal foretages nogen Reparation paa en el¬

ler anden af de til Missionen henlagde Kirker, skal Mis¬

fionscassereren antage 6 af de bedste Mænd, som boe
nærmest ved Kirken, til at besigte Kirkens Brøstfældig¬
hed og overlægge med dem, hvad Tømmer og andet
Arbeide, der omtrent kan udfordres til Kirkens Istand¬

sættelse, da Cassereren derefter ved Stedets Præst skal

lade bestille Tømmer og Arbeidsfojk for at sætte Repa¬

rationen i Verk, og, naar den er fuldført, skal Cassere¬
pen levere en af Præsten attesteret Beregning derover til
Fogden, som efter den Ordre, Amtmanden ham derom

haver at tillægge, skal ligne Beløbet paa Almuen, ind¬
drive Pengene, og levere dem til Cassereren, der skal
føre dem i Regning. — Og, som det fornemmes, at
Kirkegaardens, hvilke Almuen ligeledes skulde holde

vedlige, paa de fieste Stæder ligge øde, og det ikke hel¬

ler vel lader sig gjøre, at Almuen ved sig selv kan sætte
dem i forsvarlig Stand; saa er funden for godt, at den¬

ne Mangel saaledes skal oprettes, at Cassereren i Præ¬

ftens Overværelse, naar Almuen er ved Kirken, skal ta¬
le med bem derom hvorledes de formene at faae deres

forfaldne Kirkegaard paa en sparfommelig Maade opret¬

tet; og, hvis de ikke kunne gjøre noget paalideligt For¬

slag derom, skal Cassereren drage Omsorg for, ved Ste¬

dets Præst at lestille Folk, til at gjøre dette Arbeide:

og, naar Arbeidet er forfærdiget, og Regning derover

forfattet samt af Præsten attesteret, skal Cassereren
levere Regningen til Stedets Foged, som da haver at

ligne Bekostningen paa Almuen, indfordre Pengene, og

levere dem til Cassereren.

Rescr.
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Rescr. (til Havne=Commissionen i Kjøbenhavn), at 20 Novb.

dens Forslag, ang. Bandledningen og Opfyldingen i

Canalen omkring Amalienborg=Plads er approberet (0).

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 7 Dec.
ogsaa Gibserne maae indtages i Muurmesterlau¬
get (D).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge, at 11 Dec.
lade det samtlige Vedkommende i Stiftet bekjendt¬

gjøre), ang at Nationale Soldater, Dragoner,
og Landværnsmænd skal, i Steden for Tugthuus¬

Straf, dømmes til Fæstnings-Arbeide (9).
Gr. Da det er fornummen, at den civile Øvrighed i Norge

paa et eller andet Sted har funden sig besøiet, at dømme de
i virkelig Krigstjenrste staaende National=Soldater, formedelst

en eller anden Forscelse, til Tugthuset; men Kongen derimod

er bleven foredraget, at saadan Straf ei passer sig paa de Mi¬
litaire, saalænge de staae i Krigstjeneste: saa, paa det den
gemene Mand under de Militaire ei skulde foraarsages nogen
Derouragement, men at de hellere kunde opmuntres til Kon¬

gelig Tjeneste, er funden for godt,

At ingen civil Dommer herefter i nogen Sag maae
dømme en Aational=Soldat, Dragon eller Land¬

værnsmand, til Tugthuset; men at de i den Sted
efter Sagens og Forseelsens Beskaffenhed, skulle paalæg¬

ge den Skyldige en beqvemmere Straf, saasom Fæst¬

nings-Arbeide, dog ei paa længere Tid end et halvt

Aar i det længste: da det i det øvrige, hvad Justitiens
Administration ved Landmilitien i Norge angaaer,

skal efter de forhen derom ergangne Kongelige Anordnin¬
ger forholdes.
u 4

Rentek.

(0) Cfr. Plac. 21 Aug. 1754 og Forordn. af 20 Aug.
1777.

(p) Schous Udtog af Fdn. III. 435.

(9) See Forordn. 9 Aug. 1754, §. 1, og Rescr. 6 Febr.
1767.
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1

15 Dec.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmændene i Dan¬

mark), ang. at Comsumtionsforpagterne i Kjøbstæ¬
derne have, i Hens. til Inqvisitioner paa Landet om
Brændevinsbrænden og Kroehold, at rette sig efter

Forordn. 30 April 1734, §. 4. (Saasom Nogle af dem
havde foretaget sig slige Juqvisitioner, uden Magistratens eller

Byefogdens Overværelse) (r).
26 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Vi¬

borg), ang Administrationen over Viborg-Hospital (S).
26 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene ogsaa Amt¬
mændene heraf at give Gjenpart; og til Overhof¬
mesteren ved Sorøe=Academie), ang. hvilke Aucti¬
oner de Militaire skal entholde sig fra at forret¬
te (t).
Gr. Da det er fornummen, at den Militaire Jurisdiction
tilholder sig at forrette Auctiöner over hvis Jordegods og der¬

til henhorende Besætning, med videre deraf dependerende, som
de i virkelig Krigstjeneste staaende Militaires ere Eiere af; men

Kongen derimod finder, at, ligesom Herreds= og Birke=Fog¬
derne ved Forordn. af 4 Martii 1690 ere beskikkede til Aucti¬
onsmestere paa Landet, saa kan dem ikke heller betages Juris¬

diction og Myndighed over de i Enhvers Distriet sig befinden¬

de Jorder og Grunde, med hvad deraf dependerer, allerhelst

de Militaire, som eie noget Jordegods eller Landbrug, ikke
kan undslaae sig fra, i de Sager, som deraf henrører, at er¬

Fjende den civile Øvrighed for deres Dommere; saa er funden
for godt,

At Auctionsdirecteurerne ved den Militaire Land¬

Etat herefter bør entholde sig fra at forrette Auctioner

over alle de Ting og Poster, som vedkommer Jorde¬

gods, Landbrug, borgerlig Næring, Manufactu¬
rer,

(r) See Forordn. 2 Sept. 1773, 6. 8, og Consumtfdn. 15
Octobr. 1778.

(5) Kan læses baade i Rothes Rescripter III. 580, og Wan¬
dalls Geistlige Anordninger II. 273.; men ophævet ved
Rescr. 20 April 1759.

(1) See Rescr. 12 Novbr. 1751, Forordn. 16 Junii 1752
og R. 10 Aug. 1753.
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holdning, som Militaires, uvedkommende Haandterin¬

ger, omendskjønt de, som dem have eiet, og betjent sig

deraf, staae eller døe i Kongens virkelig Krigstjeneste (U).

—
—
24
—

*

A

1751.
—

Neser. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang. at 8

Jan.

Sognepræsten i Svendstrup paa Als maae be¬
holde Capellanboligen med Tilliggende, og følgelig bør
holde Bygningen vedlige; men, naar der i Kaldet er

Præste-Enke, skal hun nyde Boeligen og dens Jord
uden Afgivt, og holde den vedlige; og, i Fald der maatte

blive flere endeen Enke, skal ben ældste Enkenyde Boeligen.

Rescr. (til samme Biskop), ang. at tilkjendegive15 Jan.

Geistligheden paa Ærøe, at de efterdags skal
efterleve de Forordninger, som fra den Gottorfske

Dvergericht enten allerede ere, eller herefter blive pu¬
blicerede, og ere af den Beskaffenhed, at det er nødven¬

digt, at Præsterne maae være Øvrigheden assisteerlig,
for at see dem efterlevede; samt at ved det Tydske Can¬

ellie er føiet den Anstalt, at det Danske Cancellie i alle

lige Tilfælde derfra bliver given den behøvende Commu¬
iication, paa det at Vedkommende derom kunde blive

inderrettede. (1) Saasom til det Tydske Cancellie er ble¬
sen indberettet, at Provsten paa Ærøe til Alterens Sacra¬
nente har antaget en ved Leiermaal besvangret Person, om¬

udskjønt hun, følgelig Forordn. af 3 Febr. 1738, burde først
nten have betalt de i Forordningen dicteerte Bøder, eller ud¬
faae 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød, for hun dertil

dev admitteret (7); og det derhos erfares, at Provsten, for¬
U 5

medelsk

(u) Nøiere bestemt ved Forordn. 16 Junii 1752, 6. 2, cfr.
Rescr. 27 Octobr. 1758.

(0) Cfr. Rescr. 10 Junii 1756.
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1

15 Jan.

medelst denne Forordning er bleven publiceret fra bemeldte
Overgericht, og den ikke af Biskopen er bleven tilsendt Præ¬
sterne paa Æroe til Efterlevelse, ei i dette Tilfælde har vil¬

det rette sig derefter; 2) for at see forekommet adskillig Uor¬
den, som i saa Fald kunde entstaae, og da det ellers overalt

er billigt, at Præsterne i visse Tilfælde bør være Øvrigheden

behjelpelige til de Kongelige Forordningers Efterleveise).

21 Jan.

Rescr. (til Amtmanden over Lundenes= og Bøv¬

ling=Amter), om Anstalter til at forekomme og

dæmpe Sandflugten i Sønderbork=Mærsk (D).
Som Kongen har resolveret, at Amtmanden heref¬

ter maae have Inspection med Flyvesandens Dæmpelse
i Sønderbork=Mærsk i Lundenes=Amt, saa befales her¬

med, at han, til den Ende, engang hvert Føraar eller
oftere, paa beleilige Tider om Aaret, naar Fornødenhed
det udfordrer, som de nærmest Sandflugten Boende ham

hver Gang betimelig forud haeer at melde, føier den An¬

stalt, at Øster= og Aør-Herreders Beboers under sam¬
me Amt sig der enten med Heste og Vogne, eller Skovl
og Spade, ligesom Omstændighederne det udkræve, ind¬

finde, og under hans eller dens Anviisning og Tilsyn,
som han dertil paa sine Vegne committerer det Fornød¬
ne til Sandens Dæmpelse forrette, under Straf for dem,

som tilsiges og dog udeblive, at bøde til Fattigcassen
hver 6 Skill., og derforuden at betale den Person, hvil¬

ken i samme Udeblivendes Sted til Arbeidet leies, som
efter Amtmandens Foranstaltning hos de Skyldige ind¬

søges, og i Mangel af mindelig Betaling ved Udpant¬
ning kan inddrives; ligesom Kongen og vil, at Beboer¬
ne i Sønder= og Nørbork=Sogne foruden hvad dem

af anførte Arbeide tilfalder at forrette, endog af Klitter¬
ne i rette Tid skal samle, og, ligeledes efter Amitmandens
Foranstaltning, levere det behøvende Helm=Fröe, for

dermed Digerne og Sandbjergene at besaae.

Rescr.
(2) Anhang af Rescripter &amp;c. 1779.

Resolutioner og Collegialbreve. 315 1751.
2

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. de 5 Febr.

32 Mænds Frihed for Byens smaa Bestillin¬
ger samt Nattevagt og Iøning.
Gr. De 32 Mænd have andraget, at, endskjønt Stadens

Privilegiers7de Post fritager dem for Byens Bestillinger (und¬
tagen for Kirkeværger &amp;c.) frygte de dog for, at det med Ti¬
den, i Anledning af Rescr. 31 Octobr. 1749, kunde drages i
Tvivlsmaal, om de og efter Privilegierne skulde have Natte¬
vagts=Frihed ic. — Som de ere bebyrdede med adskillige For¬

retninger, hvorfore de ei ere aflagde med nogen Belønning,
uden alene den ved Privilegiernes 7de Post dem givne Frihed
for de smaa Byens Bestillinger; og under denne Frihed al¬
tid har været henregnet den borgerlig Nattevagt og Isning:
saa befales,

At Stadens 32 Mænd efter bemeldte deres Privile¬
giers 7de Post skulle være forskaanede for deslige Paalæg.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Lollands¬ 5 Febr.

Stift), ang. at det, for saavidt den Jøderne i

Nakskov udi Privil. af 5 Maii 1749 tilladte Han¬
del angaaer, skal ved bemeldte Privileg, have sit Forbli¬

vende; men at Iødernes Antal i Nakskov skal for¬

mindskes indtil fire, naar de efterhaanden ved Døden
afgaae, saa at Ingen skal nyde Privilegium sig der at ned¬

sætte, saalænge der endnu ere fire tilbage af de der Privile¬
gerede. (Paa Ansøgning fra Kjøbmændene der i Byen, deels at
bemeldte Jøder maatte negtes grove Vares Forhandling, og ale¬
ne tillades Handel med Kramvare og Skakkerier efter Rescr.
af 23 Novbr. 1742; deels at ei flere Jøder maatte tillades at

nedsætte sig efterdags i Byen, der altsaa i Tiden for Jøder
kunde blive befriet).

Bevilgning, at de i Ærøeskjøbing boende 5 Febr.
Haandverkere maae, med lige Frihed og Rettig¬
hed, som det Haandverksmesterne udi andre Kjøbstæder

i Danmark er forundt, drage til de aarlige holdende
Markeder i Danmark og der deres medbringende Vare,
imod forevisende lovlig Attest, at samme af dem ere

forarbeidede, fri og ubehindret sælge og forhandle til
hvem

1751. 316
2

Kongelige Rescripter,

—

5. Febr.

hvem som samme maatte forlange (V). (Saasom Mar¬
kederne i Ærøeskjøbing ofte besøges af Udenbyes=Haandver¬

kere fra Kjøbstæderne i Fyen og andensteds i Kongens Riger og
Lande, hvilke, alene imod ordinaire Tolds Erlæggelse af hvis

som forhandles, bringe deres forarbeidede Vare der til Mar¬
ked at sælge og afhænde).

12 Febr.

Rescr. (til de Deputerede for Financerne), ang. at
den Grønlandske Mission fremdeles maae beholde de

af den Norske Postcasses Revenuer den tillagde 500
Rdlr., saalænge Tingen bliver in statu quo (2).
12 Febr.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at Præsterne ikke skal følge Delinqventer
paa de Steder, hvor de knibes, m. v. (a).
Gr. Af Biskopens Skrivelse til Cancelliet er Kongen refe¬

ret, at baade Arresthuus=Præsten (som nu venter, at et Qvin¬

de= Menneske med første skal heurettes og knibes med Tænger)

saa og andre Præster fra Stiftet, hvor samme bedrøvelige For¬

retning forud sees, have forespyrgt sig, om Præsten skal følge
slig Misdæder til alle de Steder, hvor den skal knibes, eller
alene være tilstede i Fængselet, og siden paa Retterpladsen,

for at gjøre sit Embede. — Som Forordn. af 7 Febr. 1749
melder intet om Præstens Forhold i saa Fald, men alene, at

slige Misdædere maae ei føres med Ceremonie, eller i pynteli¬

ge Klæder, men i de dagligen i Fængselet brugende Klæder,

med blot Hoved Strikke om Halsen og sammenbundne Hæn¬
der paa Natmandens Sluffe, for at gjøre Dødens Maade

ret skændig og afskyelig for Tilsküerne: saa er funden for godt,

At Præsten ei skal følge med slige Misdædere, og
heller ingen Bøn og Sang underveis men Præsten
skal i Fængselet gjøre sit Bedste ved Guds Naade at

berede Synderen til Døden, og, indtil sidste Udledel¬
ses=Moment, holde Synderen i Andagt; men, saasnart

slig Misdæder udledes, og Strikken lægges om Halsen,
skal Præsten forføie sig paa Retterstedet, og der opbie

Synderens Ankomst.

Rescr.
(y) See Forordn. 13 Febr. 1775.
(2) See Rescr. 20 Febr. 1750 og 9 Junii 1752 samt
Fund. 6 Aug. 1756, §. 37.

(2) See Rescr. 22 April 1768.
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Rescr. (til Directeurerne for de Fattiges Væsen 19 Febr.

Danmark), indeholdende adskillige Ting, det Fat¬

iges Væsen og Betleres Opbringelse i Kjø¬
enhavn angaaende (b).
Gr. Af Directionens Forestilling har Kongen fornummen
et Fattiges Væsens slette Tilstand, samt derved forefindende
ore Penge=Mangel, saavel ved Convent= som Børnehuset i
khavn, det de melde, for Endeel at have reist sig af den sto¬
e Mængde fattige Lemmer, som de af Conventhusets Cassa

ave maattet række Almisse, endskiont Cassens Tilstand og dens

or knappe Indtægter dog ikke har vildet tillade dem, at kunde
ave tillagt Nogen nær saa meget, som Enhver efter sine træn¬
ende Omstændigheder vel har kundet behøve; og tildeels at

ære foraarsaget ved de Fattiges aarlige Tilvext og Formerelse,
ien de til Fattiges Underholdning henlagde Indkomsters der¬

nod daglig Formindskelse og Aftagelse: hvorover (da deres Tal,
om af Conventhusets Cassa nød Almisse og Forslegning, til

lugusti Maaneds Udgang sidstleden var over 2500 Lemmer, til
vis Underholdning Direct. var meldet, ei at være mere udi

assa, end 345 Rdlr., der ikke vilde forslaae til een lges Di¬

ribution) de berette, at have seet sig nødtvungen til, at maat¬
e gjøre et Laan af 2000 Rdlr., dem de vide ingen Udveie til
zjen at faae betalt; og derfore have bedet, ei alene, at Kon¬

en vilde komme dem til Hjelp med disse 2000 Rdlr. til for¬

irevne Gjelds Afbetaling, men endog med en aarlig Gave af
ndnu andre 2000 Rdlr., uden hvilken de ikke tænke det mue¬

gt, at kunne bestride Udgivterne ved det Fattiges Væsen; fo¬
estillende ellers adskillige, deels til de Fattiges Indkomsters

orøgelse, deels til Forordningen om de Fattiges Væsen af
708, dens strictere Overholdelse formeentlige tjenlige Poster,
estaaende i Følgende: ) at, da Collectpengene, som Khavns

fndvaanere, i Følge den efter Resol. af 10 April 1745 gjorte
lnordning, have ladet sig tegne for, til de Fattige aarlig at
dare, og skulde være den sikkerste Indtægt, ira den Tid mær¬

elig have taget af, da Endeel have formindsket deres i saa
Raade udlovede Gave, Andre samme aldeles ophævet, og vil¬
: Intet give, saa at Direct. noksom kunde findes anledigede
l, at foreslaae en almindelig Taxation, men dog hellere vil¬

e forsøge lemfældigere Middel, for ei at paakaste de Fattige
sublici Misfornøielse; Kongen derfore ville befale, at alle

berjente i Rangen skulle i de ombærende Collectbøger først
idskrive sig for en vis aarlig svarende Gave til de Fattige,
zrend Kongen selv lod Sig samme indleverede, da forhaabent¬
g Vedkommende skulle undsee sig for, at være saa lidet gav¬
tilde imod de Fattige; men, om det endda ikke skulde hjelpe,

t de Uvillige, efter den eengang ergangne Resolution, da
laatte taxeres; og betræffende Borgerskabet i Almindelighed,
at

(b) See Forordn. 16 Novbr. 1771, samt Rescr. 12 Novb.
1772 og 17 Martii 1784.
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19 Febr. at Magistraten i Khavn maatte fremkalde LAugenes Older¬
mænd, for i Kongens Høie Navn vaa det alvorligste at op¬
muntre dem, at de tilligemed deres Laugsbrødre tegnede sig
for en med deres Stand og Vilkaar convenabel aarlig Gave

til de Fattige, under Advarsel, at, om Nogen fandtes, en¬
ten intet, eller for lidet at ville give, de Uvillige da skulle vor¬
de taxerede: 2) som det ved Forordn. af 24 Septbr. 1708,

dens 12te Art. var fastsat, at Comoediantere, Linie=Dandsere
og Andre, som noget Sknespil vil lade see, ei dermed maatte

begynde, førend de for de Fattiges Committerede havde frem¬
viist Magistratens Tilladelse, og de siden med dem vare accor¬

derede, om, hvad de Fattige skulle gives, som Vedkommende nu
vegre sig for; at saadan Forordningens Bydende i de herefter
i slige Tilfælde udstædende Privilegier maatte vorde indryk¬
ket, samt at Directeurerne for de Danske og Franske The¬

atre maatte tilholdes at spille een Gang om Ugen for de
Fattige, eller med Conventhusets Committerede förene sig om

noget Vist ugentlig eller aarlig at svare: 3) da Jøderne
Khavn, i Følge af Forordningen, 1714 have været ansatte
for at svare til de Fattiges Underholdning 68 Rdir., men de
paa den Tid ikkun vare 18 Familier, saa, i Henseende til Fa¬
miliernes Tal nu skal findes langt større, at Magistraten der¬

fore maatte vorde befalet, at tilholde Jødernes Ældste, aar¬
ligen at indgive rigtige Mandtalier, beedigede i Synagogen,

over deres Familier, og derefter sættes for noget Vist aarlig
til de Fattige at give, i Proportion af det, som 1714 blev

svaret, da de, som meldt, ikkuns vare 18 Familier, og at
saadan deres Contingent, i Fald af Udeblivelse, med Exsecu¬
tion maatte vorde inddreven: 4) saasom det, der efter Forordn.

af 1708 dens 5te Art. erlægges til de Fattige af Gaarde¬

Huus=, Grunde= og andre Kjøbs Slutninger, besindes ikkuns
a være af saare liden Importance, og neppe at kan regnes til

25 pro Cento, hvortil formenes at være Aarsag, at Forord¬
ningen ikke determinerer noget Vist, at desaarsag, saavel for
den Kjøbende som Sælgende, maatte anordnes at skulle svares

efter Kjøbe=Summens Beløb til de Fattige, af
100 til 500 Rdl. af hver 2Mk. 4000 til 6000 Rdl. : 2. Rdl.

500 * 1000 Rdl. 5 : 3 Mk. 6000: 8000 Rdl. : 3 Rdl.
1000 : 2000 Rdl. 5 : 4 Mk.8000 : 10000Rdl. :4 Rdl.

2000 : 3000 Rdl. : 5 1 Rdl. og derover, hver : 4 Rdl.
3000: 4000 Rdl.: 1Rdl. 2 Mk.

under Mulct af Dobbelt at betale, om Kjøbesummens rigtig¬
Angivelse forsømtes: 5) at Kongen vilde lade befale en vis Sum

mna smaa Mynt af 2ß, 16, og halve Skillingers Mynt
ning, saavel nu, som oftere, naar Manael maatte fornem
mes, der ellers vilde foraarsage Tab og Afgang i de Fättiget
Indkomster, i sær ved de i Kirkerne ombærende Tavler, hvor
vste intet gives formedelst Fattelse paa smaa Mynt.
— Hvor
næst Direct. til Approbation have indsendt Project til en udgi
vende Placat, deels til Advarsel for Gemene Mand som d
1*4
klage over, oste at hindre Staaderfogderne i deres Forretnin

ger ved Betleres Opbringelse, ja undertiden tilføiet dem Voli
O(
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og Overlast, deels til Opmuntring for Publico, at ville under¬ 19 Febr.
støtte dette Verk med desto mere Gavmildhed og Omhyggelighed.

Anlangende de begjerte 2000 Rdlr., strax af Kon¬

gens Cassa, og siden aarlig, da tillades Directeurerne

ved en eller anden givende Leilighed, herom værmere at
anmelde sig.Og betræffende øvrige forestilte Poster:

saa, i Henseende til 1ste Postes 1ste Membrum, ang.,

6. 1.

at alle i Rangen værende skulle indskrive sig for noget

Vist aarligen til Fattige at svare &amp;c., da vil det ved de

tilsorn herom gjorte Anordninger have sit Forblivende,

saasom det er betænkeligt, at deslige Gaver med nogen
Tvang skulle inddrives (0); og ang. samme Postes 2det
Membrum, da er Magistraten i Khavn tillagt saadan

Befaling, hvorefter de have at indkalde Laugenes Ol¬
dermand og dem tilkjendegive, at de, deres Laugs¬
brødre Svende og Drenge, skulle give aarlig en vis

for dem samtlig convenable Summa, som af Olderman¬
den og Vedkommende paa Lauget maae reparteres, hvil¬

ven Summa Lauget altid skal blive staaende for, indtil
det findes, at den, efter Omstændighederne, bør at for¬

høies eller formindskes (0). 2den Post betræffende, da

5. 2.

vil det dermed have sit Forblivende, saa at det faaer at

komme an paa vedkommende Directeurers fri Villie.

Ang. 3die Pøst om Jøderne, da vil Kongen herom la¬

de Magistraten rescribere efter Forestillingen (e). Hvor¬

5. 3.

5. 4.

imod det i 4de Post fremdeles, som hidindtil ved Rjøb

og Salg, og hvis deraf til Conventhuset har været, el¬
ler bliver svaret, skal have sit Forblivende. Den 5te

Post, om smaa Mynt at maatte blive myntet fore¬
stilles Kongen fra Rentekammeret. Endeligen meddeles

og Approbation til den projecterede Placat, saa at Di¬

rect. samme efter Forslaget kunne lade trykke og publicere,
samt
(0) See Rescr. 27 April 1759 og 17 Martii 1784, 6. 3.
(0) (e) See næstfølgende Rescript.

5. 5.
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91 Febr. samt paa alle Stadens Hjørner til Vedkommendes desto

bedre Efterretning lade opslaae (t), da det saaledes ikke
holdes nødigt, at den af Prædikestolene skulle oplæses,

eller Biskopen derom rescriberes; men berræffende den
derudi begjerte Assistence for Bettelfogderne i paakom¬

mende Tilfælde af Vagterne, da vil Kongen igjennem
Krigscancelliet lade Commandanten herom rescribere.

19 Febr.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), det sam¬

me, saavidt Afgivten til de Fattige af Laugene
og Jøderne angaaer.
19 Febr.

Rescr. (til Directeuren for Øresunds=Toldkam¬
mer og til Stiftbefalingsmanden i Sjelland), ang.

at den af Øresunds=Told=Officianter gjorte
Ansøgning om, at det af Konge Chr. V. dem givne Be¬
neficium, at de maae selv administrere deres Stervboer (E.),
maatte extenderes derhen, at de ligeledes ved egne Midler
maae lade forrette deres Stervboers Auctioner ikke kan

bevilges. (Saasom den vilde blive vedk. Rettensbetjente til
Fornærmelse, og desuden ingen Grund har i Loven).

19 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Christjan¬

sand og Bergen), ang. at, naar nu værende Skarp¬
retter i Bergen afgaaer, skal Stavanger=Amt
og Bye være henlagt under Christjansands=Stifts

Skarpretter, og han berettiget til, af bemeldte Amt og
Bye at nyde den sædvanlige Skarprettertold, samt for¬
rette de indfaldende Exsecutioner.

26 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg),
ang. at tilkjendegive Indbyggerne i Tisted, Nye¬
kjøbing,
(E) Udgik under 2 Martii 1751, see Forordn. 26 Febr.
1777.

() See Rescr. 28 Octobr. 1693, efr. Rescr. 7 Martii
1738.
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kjsbing, Hjøring, Sæbye (h) og Skagen, at, naar26

Febr.

de reparere eller nye opbygge deres Hunse, da skulle
de med Teglstene tækkes (). (Det eeneste Stiftbefal¬
Anledning af Rescr. 11 Septemb. 1750 vidste til Nytte at

forestaae, saasom Indbyggerne ei formaaede at bekoste Brand¬
redskab, som ei heller vilde hjelpe, fordi de steste Huse ere
belagte med Straatag, og altaaa ei nyttig at forfatte Brand¬
yrdning).

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Acade¬ 26

Febr

mie), ang. at omendskjønt Sættedommer eller
Skrivere iprivate Sager beskikkes, bør dog de ordinaixe

Betjente Intet afgaae.
Gr. Overhofmesteren har andraget, at Bye= og Birkefogden

Sorøe har forestillet ham, at, som det undertiden tildrager
sig, at Parterne, som ved den ham anbetrvede Jurisdiction
føre Proces med hinanden, finde for gødt, at stævne ham til

it vidne i Sagen, saa at han maae vige sit Sæde i Retten,
og Sættedommer i hans Sted bliver beskikket, moder det ham,

at Sættedommeren tilegner sig Rettens Gebyhr, hvilket han

dog formener at tilhøre ham, som en Part af hans Embedes
Indkomster, og derfor har begjert Overtzofmesterens Resolution
herudinden. — Som Kongen finder, at en Dommer, saalæn¬

3e han ikke, formedelst Forseelse i hans Embede, er suspende¬
et, dør i ingen Slags Tiltælde betages det ved hans Ret
faldende Gebyhr, efterdil samme er en Rettighed, hvilken ham,
for saavidt han er Dommer, er tillagt: saa er junden for godt:

Omendskjønt den ordentlig beskikkede Dommer eller
Skriver, formedelst at de, &amp;c. (E).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island og5 Martii¬

Biskopen over Holum=Stift), ang. at Kirkers

Kjøb og Salg skal tilkjendegives Biskopen.
Gr. Biskopen har forestillet, hvbrledes endeel Proprietairer
og Kirke=Eiere paa Isländ i en lang Tid skäl have brügt den

Maade, at, uaar de ere komne i Gjeld til Kirken, skal de

bortsælge Godset til en Anden, Biskopen ganske uasvidende,
aa de siden ikke saa lettelig kan kræves, ligesom og Kjøberen
skal

(h) See Rescr. 30 Juli 1751.

(1) See Forordn. 24 Jan. 1761, Cap. 4, 6. 22.

(R) Det Øvrige er som Rescr. af 3 April 1761.
V'. Deel. 1Bind.
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5 Martii.

skal negte at betale den Gjeld, deres Formænd burde betale,

hvorover Kirkerne ofte maae lide stor Skade; desaarsag han
indstiller, at det maatte befales, at ingen Kirke=Proprictair

maae bortsælge hans Proprictair-Ret uden Biskopens Villie og
Videnskab, og, om Nogen anderledes haver kjøbt, eller her¬
efter kjøber, samme da skulde være Biskopen ansvarlig for, hvad

Biskopen paa Kirkens Vegne kunde have at kræve, og igjen sø¬

ge sin Mand. Af Stiftamtmandens Erklæring er fornummen,
at Kirkernes Ret paa Island er af den Beskaffenhed, at, om
en Kirke=Proprietair end sælger Kirkens Gods, skal dog den,

som samme har kjøbt, svare til den Gjeld som Kirken har

tilgode, hvorimod han, i Fald han med Kjøbet finder sig brøst¬
holden, holder sig til den, han har købt det af, og bliver en

Sag imellem dem, saa at det af Kirke=Eierne i saa Maade
for deres Indkomster aflæggende Regnskab ikke er noget Onus

personale, men reale, og altsaa ikke sees fornødent, at Bisko¬
pens Samtykke skulde uomgængelig behøves, førend en Kirke¬

Proprietarius maatte tilstædes at sælge Kirken med dens
Gods.

Det maae derved have sit Forblivende, og dermed

herefter, ligesom hidindtil skeet er, forholdes. Men,
paa det dog Biskoperne paa Island kunde være vidende
om, hvem Kirke=Eierne ere, anordnes, at, ligesom ved

Forordn. af 8 Novbr. 1726 for Danmark er befalet,
at, naar nogen af Kongens Undersaatter enten sælger

eller kjøber en Kirke, skal saavel den Sælgende som den

Kjøbende, inden en Maaned efter at Kjøbet er sluttet,

give det tilkjende baade i det Danske Cancellie, saa og
for det Steds Biskop, hvor Kirken er beliggende, under

100 Rdlrs Straf til Sognets Fattige, saa skal det og

dermed herefter paa Island forhoides, at, naar Nogen
enten sælger eller Fjøber en Kirke der i Landet, skal
saavel den Sælgende, som Kjøbende være forpligtet,
inden en Maaned derefter, at give det for Biskopen, i
hvis Stift Kirken er beliggende, tilkjende.
12 Martii.

Rescr. (til samtlige Stiftbefalings= og Amtmænd, Gre¬
ver og Friherrer i Danmark og Norge), ang. at indhen¬

te og indsende Underretninger om de verdslige Rette

og Jurisdictioner (D).
Gr.

(1) See 2 næstfølgende Rescripter.
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Gr. Da det er erfaret, at, blandt endeel Rettens= Betjen¬12 Martii.
te, en og anden Misbrug skal gaae i Svang, ved at fordre

mere Gebyhr i visse Tilfælde, end Loven giver Anledning til,

hvortil de saa meget mere kan anlediges, som Kongens Under¬
saatter i Almindelighed, der have noget v.d Retterne at søge,
svæve i Uvished, baade om Processens og anden Omgangs-Maa¬
de, saa og om hvad Bekostninger derved lovligen skal og bør

paagaae; der og desuden ved Jurisdictionerne falder adskillige
Forretninger, hvorom Loven ei har determineret noget Vist,

hvorefter vedkommende Rettens Betjente kunde vide at fordre
og nyde deres Salarium; og Kongen til saadant at forckom¬

me, saavelsom til Publici Nytte i Almindelighed, har befalet
General-Procureur Justitsraad B. W. Luxdorph at forfatte
en Beskrivelse over enhver Ret og Inrisdiction, m. v. (m):
saa, paa det at Generalprocureuren kunde være i Stand til

dette Verk, uden at Nogen udi hvis dem med Rette tilkommer,
at oppebære, eller bør at udbetale, derved skulde præjudiceres,

at fuldfærdige, besales:

Stiftbefal. (Amtm., Grev., Friherr.) skal føie den
Anstalt, at ham af vedkommende Rettens=Betjente ved
alle Over= og Under=Retter vorder meddeelt, ei alene

Udskrivt af de enhver Ret givne Instruxer, og dens
Jurisdictiøn vedkommende Rescripter, som endnu ikke
i Trykken ere udgangne, tilligemed en Anviisning paa

de Kongel. trykte Anordninger, som derom handle,
men endog al den til enhver Rets egentlige Beskrivelse

udfordrende Efterretning, bestaaende i hvad Personer
og hvor Mange Retten i det mindste skal bestaae af,

og hvilke derunder henhører hvad Sager der paadøm¬

mes, og hvorhen Dommene appelleres, hvorledes med

Skifter og Overformynderskaber forholdes, samt, om
der maatte findes nogen Ret, som formedelst en eller an¬

den Anordning eller Privilegium distingveres fra andre
Retter item hvad Byer og Steder under enhver Un¬

derrets=Jurisdiction paa Landet sortere, og ellers
i Almindelighed, alt hvad som tilkommer dem at vide,
som enten Processer eller andre Maader noget paa Ret¬

tens Vegne have at søge, eller der søges skulle, alt for

saavidt ikke vedkommer den almindelige Rettergangsmaa¬
X 2

(m) See Rescr. 6 Novbr. 1750.

de,

1751. 324

Kongelige Rescripter,

—

12 Martii. de, hvilken i alle Slags Sager uden Forskjel ved alle

Retter i begge Rigerne allerede noksom fuldkommelig ved
Loven og Forordningerne fastsat og anordnet er; hvor¬

hos vedkommende Rettens Betjente og have at meddele
en fuldstændig og forklarlig Fortegnelse paa Rettens Ge¬

byhr, og de Omkostninger, som ved enhyer Jurisdiction

i alle Tilfælde, og i alle Slags Sager af Vedkommende
skal udredes, med Efterretning efter hvad Anordning saa¬
dant betales bør: og, naar da saalebes ovenanførte Un¬

derretninger fra alle vedkommende Rettens Betjente ham
ere tilstillede, haver han samme tillige med en derover

forsattet Designation, Kongen at tilsende.
Rescr. (til Biskoperne i begge Riger), ang. at ind¬

12 Martii.

hente og indsende Underretninger om de Geistlige

Rette og Jurisdictioner (n).
12 Martii.

Rescer. (til Landsdommerne i Danmark og Laugmæn¬

dene i Norge samt Overberg=Amtet Sønden= og Berg¬
amtet Norden=Fjelds), ang. ät indsende lige Underret¬

ninger om deres Rette og Jurisdictioner.
16 Martii.

Privilegium paa et Sukkerraffinaderies Ind¬

rettelse i Odense (o).
5. 2.

Det Huus, som indrettes dertil, maae med dets

Grunde være befriet for alle Slags Afgivter til Byen.
6. 4.

Interessenterne maae formedelst denne Haandtering ei
ansættes for høiere Udgivt til Byen end sædvanlig.

6. 5.

Betjentene og Arbeiderne derved forskaanes for al Slags

borgerlig Besværing og Udgivt, for saavidt de ikke
bruge

(n) Ligesom næstforegaaende Rescr., undtagen at her i Grun¬
dene ei nævnes, „at Rettens=Betjente fordre inere i

Gebybr end Loven giver Anledning til“; og at ei heller

af Biskoperne skulde indberettes, om „hvad Byer og
Steder under hver Ret sortere“¬

(0) See Extension 21 Maii 1753.
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debitere deres Sukkere og Sirupper til de Steder i 9. 6.
Kongens Riger og Lande, hvor saadant endnu ikke er for¬

budet (Sjellands=Stift undtaget); dog, saasnart et For¬
bud for deslige Steder paa Sukkers Indførsel skeer, skal
denne Frihed strax ophøre (n). Hvad raae Sukkere,

§. 7.

som ikke kan bekommes fra det Pestindiske Compagnie,

maae, efter Tilladelse fra Rentekammeret, forskaffes fra

ondre Europæiske Steber, mod Toldens Erlæggelse. De¬

§. 8.

fra de Khavnske Raffinaderier med raffineret Sukker
til Odense hensendende Fustager maae ikke ved Odense¬

Toldbod indpassere, førend Passeersedlen er foreviist
Directionen eller dens Fuldmægtig, og af den paategnet,

der strax skal skee. Det Vestindiske Compagnie og A.

§. 2.

Helt skal med et vist Mærke lade brænde alle de fra de¬
res Raffinaderier til Odense med Sukker hensendende Ju¬

stager. Interessenterne bør, under Privilegii Fortabel¬

5. 11.

se, have Raffinaberiet i Stand inden 2 4 3 Aar, og sam¬
me i fuldkommen Drivt fremdeles vodligeholde.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands-Stift), 19 Martii
ang. at det i alle de Ægteskaber, som i Konge
Christjan den Sjettes Regjeringstid ere indgacede og
hvor enten Mand eller Hustrue ere af den Reformerede

Religion, maae i Henseende til deres Børn, som enten
ere fødte eller herefter sødes forholdes og have sit For¬

blivende ved de de Reformerede af Ham forundte Privile¬
gier og Friheder. (Der blev i Ausøgning meldt, at høist¬
bemeldte Konge havde bevilget, at Drengene maatte opdrages
i Faderens, og Pigerne i Moderens Religion (9), men denne
Frihed var i de Reformeredes Privilegier bleven indskrænket).

Rescr. (til det Kongelige Danske Selskab til den Nor= 19 Martii.
diske Histøries og Sprogets Forbedring), ang. at, naar
23

Di¬

(p) See Toldtarifen 1768 paa Sirup og Sukker.
(9) See Rescr. 7 Sept. 1736 og Bevilgn. 31 Jan. 1772.
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19 Martii. Directeur og Bogtrykker Johan Jørgen Höpffner og

Søn Nicolai Christjan Hopffner ere ved Døden af¬

gangne, maae det dem forundte Privilegium paa Alma¬
nakernes Trykning og Forhandling til bemeldte Sel¬
skab henfalde, med Vilkaar, deraf, foruden de 200 Rdl.

aarlig til Universitetet at svare 150 Rdlr. aarlig til

Videnskabernes Societet i Khavn (1); hvorimod ven¬
tes, at i Selskabet tænkes paa at tilveiebringe et Com¬

pendium Historiæ Danicæ fra disse Rigers Begyndelse
af til nærværende Tider, hvoraf i det Danske Sprog ik¬

ke vides noget udgivet.

Bevilgning, at Skanderborg=Rytterdi¬

19 Martii.

stricts Birketings-Ret maae forflyttes fra Hem¬
stoch, og herefter holdes i eller ved Skanderborg.
(Paa Birkedommerens Ansøgning) (S).

—

26 Martii.

Rescr. (til samtlige Stiftbefalingsmænd og Bi¬

skoper i Danmark), ang. at der af Professor Ene¬

vald Evalds Bibelske Concordants, hvoraf et
Exemplar koster 6 Rdlr., skal ved enhver af Kongens
egne Kirker (t) anskaffes, og af Kirkernes egne Midler
(dog at de meest Formuende komme de Mindre og Ufor¬

muende til Hjelp) kjøbes et Exemplar, for at forblive
bestandig ved enhver Rirke, som et Inventarium, de

nu værende og efterkommende Præster til Nytte og
Brug, m. v.
26 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i

Bergen), ang. hvorvidt Bergens Hospital ar¬

ver sine spedalske Lemmer.
Gr.

(r) Dette Societet er given Notits samme Dag; men det

Bevilgede er igjenkaldet ved Rescr. 21 Julii 1773 og 14
Jan. 1785.

(5) Cfr. Rescr. 20 Junii 1760 og 25 Novbr. 1768.

(e) See herhos Rescr. af 21 Maii og 23 Julii 1751.
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Gr. Stiftamtmanden har indberettet at Sorenskriveren26 Martii.
over Nordhors=Fogderie har tilskreven ham, at, da det ofte

tildrager sig i Nordhorslehns-District, at saavel gifte som ugif¬

te Folk, formedelst den spedalske Svaghed, maae indtages i

Bergens Hospital, imod den ansatte Taxt af 36 Rdlrs Beta¬
ling i de ; første Aar (n), og det tillige hænder sig, at saa¬

dgnne i Hospitalet indkomne Lemmer tilfalder Arv paa Landet,
eller og, at de døe i Hospitalet, og efterlade sig Arvinger
paa det Sted, hvorira de ere komne, har han i den Anleduing,

at der i Districtet er forefalden 2 Skifter nemlig et efter en

der paa Landet afdød Kone, som har sin efterlevende Mand i
Hospitalet, og det andet efter en i Howpitalet bortdød Dreng,

der har sine Sødskende paa Landet, hos Stiftamtmanden fore¬
spurgt sig, hvorledes han skal behandle deslige Skifter, siden
Forordn. af 5 Decbr. 1749 giver Hospitalet alene Ret til hvis
Efterladenskab deslige Afdøde kan efterlade, eller ved Arv til¬

falde. Stiftamtm. forestiller, at saadant et Lem, som bliver
rndtagen i det udi Bergen for de Spedalske indrettede Hospital,
maae, som oven er meldt, for sin Indtrædelse erlægge 36 Rdr.
i de 3 første Aar, og, om han er gift, samt haver med sin

Hustrue Børn, maae disse savne, ei alene en Hustrue en Mand,
og Børnene en Fader, der er civiliter mortuus, men endog,

følgelig ovenallegerede Forordning, miste den Arv, dem ellers
tilkom, og saaledes ere dobbelt ulykkelige formedelst den deres

Fader eller Moder paakomne spedalske Sygdom; og har derfor
udbedet sig Resolution, hvorledes herudinden skal forholdes,
— Saa¬
paa det Vedkommende derom kunde blive underrettede.

som Stiftamtmanden, i Gjensvar paa Cancelliets Skrivelse af

28 Novbr. a. p., ang. hvorledes det med hvis, som de, der

i forskrevne Hospital ere dode, have efterladt, for forommeldte

Forordning udkom, er forholdet, melder, at intet af hvad Jor¬

degods eller andre Eiendele, saadan Bortdød uden for Hospi¬
talet kan have eiet, er søgt eller kommen det tilgode: saa er
funden for godt,

At., naar nogen Arv en i forberørte Hospital væren¬

de spedalsk Lem, enten Mand eller Qvinde, tilfalder,
og han eller hun haver levende Ægtefælle eller Børn i

Live uden for Huset, da skal Hospitalet efter hans eller
hendes Død ei have mere end en Broderlod med disse Ar¬

vinger; men derimod, hvor der ei ere saadanne Arvin¬
ger, da skal det ganske Efterladte være sig Jorde¬
gods eller andre Eiendele, til Hospitalet henfalde.

Rescr. (til Laugmændene paa Island, og Notits12 April.

til Stiftbefalingsmanden), ang. hvad Bøder de
X 4

Par¬

(u) See Anordn. 29 Aug. 1755, Cap. 2, Art. 9.
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1

12 April.

Parter skal betale, som ei mode for Laugtings¬
Retten; og at Lavdag skal gives i alle Sager.
Gr. Laugmændene have forestillet, at den almindelige Laug¬

tings=Ret paa Øxeraa der paa Landet, som aarlig begynder

d. 8 Julii, meer og meer Aar efter andet, opholdes ved Par¬

ternes Udeblivrsse, der stoler paa den Kongel. Anordning af 9
Maii 1593, hvori det er befalet, at Langtinget skal i det mind¬
ste staae 8 Dage, da og nogle af Parterne skal blive ganske

borte, i Tanke at dem, følgelig Norske Lovs 1—4— 32 skal
gives Lavdag til næste Lavting, hvorved Processerne utilbørlig

prolongeres, til Indbyggernes største Skade; til hvilken Mis¬
brug imod Loven at faae remederet, Laugmændene have propo¬

neret: 1) om Kongen uilde anordne, at alle de, der, enten

som Citanter eller Indstævnte, have Sgger for Laugtingsret¬

ten at fremfore, skulle præeise møde og anmelde sig for Retten
med Stævningerne, strax efter at den er sat d: 8 Julii, men
at de, som sig ei saaledes indfinde, skülde, for hver Dag de

siden fra Tinget udeblive, betale i Lod Sølv; og 2) om det
ligeledes maatte anordnes, at der ikke ved Laugtinget skulde

forelægges nogen Lavdag, uden i de Sager, som angaae No¬
gens Liv, Ære, Lemmer og Frihed, eller og Giendoms=Sa¬
ger, men at de andre Sager som ikke vare af saadan Vig¬

tighed, skulde strax paa det første Laugting, hvortil de vare
indstævnte, foretages.
6. 1.

*

De af Parterne som inden de 3 første Dage til den
10 Julii incl. indsinde sig ved Altinget, skulle være fri
for Bøder men for hver Dag de længer maatte udebli¬

ve skal de bøde 1 Lod Sølv som de Søgende, førend

dem stædes at gaae i Rette, skulle betale til Laugman¬
den til lige Deling med Lavrettesmændene og Altingø¬
huset, og de Vegrende ved Afsigt i Sagen af Laug¬

mændene dertil sindes medmindre de kunne godtgjøre,
ved lovlig Forfald at have været forhindrede; og, hvis
Bøderne ikke paa samme Laugting blive erlagte, skal

Sysselmændene dem yjemme i Herredet hos Vedkom¬
mende inddrive:odog skal de, som aldeleg udeblive be¬

tale 1 Lod Sølv for hver Dag, fra Altinget begyndes
til det endes; men, dersom den aldeles Udeblevne er Ci¬

tant, skal han i Følge Norske Lovs 1—4—34 have
tabt Sagen, til han stævner lovligen igjen, og betale

den indstævnte Contrapart som mødte, Host og Tæ¬
ring
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ring (v). — Der skal gives Lavdag i alle Sager uden 12 April.
Forskjel, efter Loven; og, saafeemt Parterne da skulde

5. 2.

udeblive, efterat dem er given Lavdag til næste Ting ved

en peremtorial Forelæggelse, da skal der i slige Tilfælde

stricte forholdes efter Norske Lovs 1—4— 32.
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Christjansand), ang,23 April.

at Rescr. af 21 Aug. 1750, som tilholder Skippere at
have Borgerskab maae være in suspeuso, indtil Com¬

missionen kommer til Ende. (E).

Instruction for Generalsiscalen.

23 April.

Han skal fremme og befordre Kongens Interesse og

§. 1.

Fordeel, saa at Intet imod Kongens Souverainetet og
Arve=Rettighed samt andre Regalier vorder, ham vitter¬

ligt, foretaget eller handlet. Iligemaade skal han have

5. 2.

Indseende, at Rongens Mandater og Forordninger,

som referere sig paa Generalfiscals=Tiltale, og hvor
de Skyldige skal straffes som Kongelige Mandaters

modtvillige Overtrædere vorde iagttagne og efterle¬

vede. Om hvis ham i slige Tilfælde forekommer, eller
og af Andre vorder angivet, hvor de og ville have deres

Navne fordulgte, skal han forsyne sig med lovlige Be¬
viisligheder og saadanne Attester, som videre til Tinge
siden kan vedstaaes, og, naar han derom tilforn har

confereret med Generalprocureuren (y), og Sagernes
Beskaffenhed saaledes befunden, at de videre bør paata¬
les, have de deres Betænkende derom med behørige Be¬

viisligheder Kongen at tilkjendegive, hvorefter General¬
siscalen af Kongen beordres om samme Sager bør paa¬

X 5

tales.

(o) I Endeel forandret ved Rescr. 28 April 1784, §. §. 33
4. cfr. Rescr. 25 Jan. 1754.

(2) See Priv. 14 Octobr. 1768, 6. 4, R. 15 og 21 Febr.
1771, Prom. 2 og 9 Octobr. 1784.

(9) See Justr. 16 Febr. 1753, s. 2.

5. 3.
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Kongelige Rescripter,

1—

23 April. tales. Saasnart han enten i slige Tilfælde haver erhol¬
5. 4.

det Kongelig Resolution, eller og i andre Sager vorder
af Kongen befalet, Nogen at tiltale, skal han med Ge¬

neralprocureuren (D) conferere, hvorledes bemeldte Sa¬
ger paa bebste og lovligste Maade bør og kan udføres; til
hvilken Ende han skal forsyne sig mes ærlige, fornuftige

og vederheftige Mænd til Fuldmægtige i begge Riger,

som Sagerne lovligen og forsvarligen, uden Nogens For¬
urettelse, paa behørige Steder kan udføre hvør han ei
5. 5.

selv kan have Leilighed det at forrette. Naar bemeldte

Fuldmægtige have for Under= og Over=Retterne saale¬
des udført Sagerne, skal han dem selv for Høieste=Ret
videre, naar de enten af ham eller de Skyldige vorde ind¬

stævnede, udføre, og efter Lands Lov og Ret, samt an¬
dre Kongelige Ordres og Resolutioner; hvorfore Kongen

og vil haandhæve ham, om Nogen ham ubilligen i deres
5. 6.

Proces og Rettergang skulde angribe og fornærme. Ret¬

tens Betjente i Almindelighed skulle, efter Ansøgning,
gaae ham tilhænde, med at forskaffe ham fuldkommen

Underretning og Udskrivter af hvis forefalde kunde, til

Sagernes Oplysning, saavelsom Gvrigheden overalt

gjøre ham al muelig Assistence, til Rettens Befordring,
særdeles, naar han af Kongen vorder anbefalet, nogen
L. 7.

Inqvisition i en eller anden Tilfælde at anstille. Naar

nogen Forhindring indfalder i Processernes Drivt af de
Formaliteter, som Loven medfører, skal han det strax
for Kongen andrage, for at erholde Dispensation derudi,
saavelsom og, naar han nogle Originaler eller vidime¬

rede Copier af Cancelliet og Rentekamimeret, til Sa¬
§. 8.

gernes Oplysning kunde behøve. Ingen Exsecution
paa Nogens Person, Gods og Midler maae af ham,

efter de til Under= og Over=Retterne ergangne Dom¬

me, gjøres, sørend han sig derom hos Kongen har fore¬
spurgt;
(2) Sec Instr. 16 Febr. 1753, 6. 2.
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spurgt; og, naar Nogen imod Appel til hølere Ret vil 23 April.

stille nøiagtig Caution for Person, Gods og Midler,
skal han det Kongen iligemaade foredrage, til videre Re¬
solution, om samme Caution bør imodtages.
Hvis

6. 9.

Dömme og Documenter i saadanne Sager falde til

Under og Over=Retterne skal gives ham beskreven
paa slet Papir, og uden nogen Betaling af Kettens
Betjente, hvilke iligemaade maae antage hans og hans

Fuldmægtiges Breve og Documenter skrevne paa slet
Papir. For hvis Sager, han enten af Kongen vorder,

uden nogen Angivelse, anbefalet at paatale, eller og ef¬
ter nogen Angivelse tillades at udføre nyder han den

fjerde Deel af Confiscationen; dog skal ved denne 4de
Deel af deslige Confiscationer, hvorved nogen Summa

Penge, formedelst en eller anden Lovens eller Forordnin¬

gens Overtrædelse forbrydes, ikke forstaaes de i Loven
fastsatte, og Kongen tilkommende Bøder, Boeslodder,
Arvefalds=Rettigheder, eller noget Andet af alt hvis,

som efter Lov og Forordninger, til Kongen kan forbry¬
des, og maae ingenlunde under hvad Paaskud det end

kunde være, noget i saa Maade paastaaes, saasom Kon¬
gen dog, uden nogen Generalfiscalens særdeles Møie, ef¬

ter Dommernes almindelige Kjendelse af sig selv tilfalder:
men under den Generalfiscalen bevilgede 4de Deel skal

alene forstaaes de arbitraires og extraordinaires Straf¬

bøder, som ikke i Loven og Forordningerne til noget Vist
ere determinerede, og ved Generalfiscalens Paatale, ef¬
ter, eller uden, Angivelse, til Kongens Fiscum indbrin¬

ges (a). Udi det øvrige skal Dommerne i Almindelig¬

hed, saavelsom Høieste=Ret altid tilfinde ham, at ny¬
de Processens Omkostning skadesløs, naar de befinde

ham lovligen og retmessigen at have søgt de Skyldige.

Rescr.
(a) Cfr. Forordn. 31 Decbr. 1742, §. 9.

6. 19.

1751.

30 April.
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Kongelige Rescripter,

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬

Stift), ang. at Reisendes Passer i Helsingøer
eftersees og paategnes baade af Commandanten
og Borgemesteren (b).
Gr. Commandanten paa Kronborg har indgiven Besværing,

at Borgemester Fersiøv i Helfingøer skal have anmasset sig,
imod fordrende Betaling, et alene at ville skrive paa alle der

igjennem Byen Reisendes Passe, endog etter at samme ere blev¬
ne Commandanten foreviiste, og af ham, eller hvem han der¬

til beskikker, paategnede; til den Ende Borgemester Ferelev

endog ved Færgefolkene skal have ladet gjøre Anstalt, at In¬
gen, uden hans Paategning, maatte passere Sundet; men

endog, at han selv udgiver Passe til Udenbyes=, og ei under

hans Jurisdiction henhørende Folk: hvilket Borgemesterens Fo¬
vetagende Commandanten har begjert, at maatte vorde afskaf¬

fot, og Borgemesteren anbetalet, ei paa de af ham, som Com¬
mandant, paaskrevne Passe videre at tegne, eller Vedkommen¬

de derover at opholde, samt at rntholde sig fra, at meddele
Passe til andre end Byens Indbyggere. Af Stiftbrfalingsman¬

dens Erklæring fornemmes, at den, med Passerne at efter¬

see og paaregne, af Borgemosteren i saa Maade brugende
Omgang findes grundet, ei alene paa Rescr. af 14 Aug.

1737 (0) og Borgemesteren derom af forrige Stiitbefalings¬
mænd tillagde Resolutioner, men endog paa Fdn. af 6 Octob.
1731, 12 Jan. og 4 Febr. 1733, og flere herom udgivne Kon¬
gel. Anordninger og Befalinger: hvorfore Stiitbefalingsman¬
den indstiller, om det ikke derved maae forblive, og om det

ikke fremdeles, efter den hidtil brugelige Skik maae være
Borgemesleren tilladt, en liden Kjendelse for sin derved ha¬

vende Umage at tage, i Henseende til Magistrats=Embedets

desuden meget ringe Indkomster, dog at han bør staae Ved¬
kommende til Ansvar, dersom han miöhruger saadan Tilladelse,
ved at fordre Mere, end forsvarligt kan være (d). Kongen
har funden for godt,

At det hermed efter denne Stiftbefalingsmandens Er¬

klæring haver sit Forblivende; dog at de Reisende derhos
vorde tilholdte, med deres Passe tillige at anmelde sig
hos Commandanten.

30 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island og Ju¬

stitsraad Luxdorph som Generalprocureurer), ang. at
besør¬
(b) Cfr. Rescr. 20 Decbr. 1754.

(0) Dette er Stiftbefalingsmandens Brev, thi Rescriptet
selv er af 9 Aug. 1737.
(0) See Rescr. 8 Julii 1785.
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besørge alle Island vedkommende Love og Forordnin¬ 30 April.

ger samt Rescripter ved Trykken paa Dansk og Is¬
landsk bekjendtgjorte, hvortil maae gives Udskrivter af
det Danske Cancellie, da det completteres af Stiftsar¬

chivet og de Anordninger, som findes hos de Kongelige

Betjente, Laug= og Sysselmand, oversættes af Islandske

Studentere (e), og, i Hens. til Omkostninger, ved det.
Kongel. Bogtrykkeries Directeur til Trykken befordres (k).
(Til Justitiens bedre Pleie paa Island, saasom Stiftbefal. har
forestillet, at, som der paa Island efter adskillige Love i visse

Tilfælde skal dømmes, da der ere nogle, i hvilke den Island¬

ske Lov, nogle, hvörudi den Norske, og atter andre, hvor

Stordommen er foreskreven Dommerne til Regel og Rettesnor,
til hvilke adskillige Love endnu kan regnes endeel Kongel. Re¬

seripter og Forordninger, saa findes dog derimod derved den
Mislighed, at endeel Rescripter et ere i Trykken udkomne, saa

at en Dommer lettelig kan undskylde sig med Uvidenhed, for¬
uden at der ere saa iaa Exemplarier til af den Islandske Lov,
at det tilsidst er at befrygte, at den ikkun som en Curiontet bli¬

ver i de Lærd s Biblioteker at antræffe, da en almindelig Lov
dog bor tor Alle og Enhver være almindelig; hvortil ogsaa
kommer, at der ei heller af den Islandske Lov eller Stordom¬

men skal være udkommen nogen tilforladelig Dansk Oversættel¬
se, hvoraf nødvendig flyder, at Høieste=Ret, der in ultima

instantia skal domme i Jnlandske Sager ofte kan fattes Op¬

lysning om de Love, efter hvilke dog skal dommes, og som va¬

riere formedelst Landets particulaire Omstændigheder, paa
hvilke de udgivne Rescripter have deres Henseende)

Rescr. (til Khavns Universitet), ang. at udnævne

30 April.

Nogle af de ved Academiet sig opholdende Islandske

Studentere, som med Oversættelser af benævnte Lo¬
ve, Forordninger og Rescripter kan gaae tilhaande.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),8 Alaii¬

ang. at Præsterne paa Bornholm og Degnene
i Sjellands=Stift maae kjøbe deres Præstegaarde og

Degneboliger af den Geistlige Enkecasse, og af deres
Eftermænd nyde Betaling derfor, samt tillades at sætte
i Cassen.
Gr.

(e) See næstfølgende Rescript.
(1) See Rescr. 16 Maii 1760.
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Kongelige Rescripter,
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8 Maii.

Gr. Biskoven har forestillet, hvorledes den Geistlige Enke¬

cassa i Sjelland, den ældste af alle Enkecasser i begge Riger,
stiftet ved Fundats af 24 Septbr. 1662 skal besindes i de
vanskelige Omstændigheder, at, da Distributsen til Enkerne i

mange Aar har oversteget Cassens aarlige Indtægter, maae

den befrygtelig aldeles gaae til Grunde: hvilken denne Casses
forfaldne Tilstand er foraarsaget, deels ved den Kjøbenhavn i
Aaret 1728 overgangne ulykkelige Ildebrand, hvorudi Cassen
tabte nogle Capitaler, deels ved Mislighed af adskillige Pan¬
ter i bemeldte Kjøbenhavn, som Cassen har maattet tage til

sig med Forliis, hvoraf den endnu med nogle er bebyrdet, til

aarlig Tab og Skade, og ei har kundet sinde Kjøbere til; deels
formedelst Enkernes tilvoxende Antal, som, da de ved Ilde¬
brändens Tid ikkun vare 68 i Tallet, der nød Distributs er

nu opsteget til 153: mens fornemmelig og for den største Decl
at være forvoldet ved den for 30 Aar siden i Aaret 1720 fore¬
tagne Distrihutsens Forhøielse fra 40 til 60 pro Cento, som
vedvarede i 19 Aar, og skal have gjort Cassen det første og
største Knæk, saa at, da Biskopen ved Embedets Tiltrædelse.

formærkede, at Cassen kunde ikke holde det længe ud, og at

Hoved=Aarsagen var den alt for stærke Distributs, han fandt
sig foraarsaget, efter Landemodets Beslutuing, at anholde om

Approbation til Distributsens Nedsættelse til 50 pro Cento, i

Haab at Cassen derved kunde reddes; men at det dog ikke har
kundet stoppe, formedelst den sterke Tilvext af Enkeenes Talz,
som, uagtet Pensionernes Nedsættelse, har forvoldet, at Caf¬
sens Decadence Aar efter andet saaledes har tiltaget, at sidste

Aars Udgivter til Distributs har været 8311 Rdlr., Indtæg¬
ten derimod ikkuns 6341 Rdlr., og altsaa Udgivten at over¬
stige Indtægten 1970 Rdlr., følgelig Cassen inden kort Tid
at maatte gaae under, helst da den derved havende Inerement¬
Capital, som efter Branden var 36149 Rdlr., men var
9

Aar derefter ved Biskopens Embedes Tiltrædelse ikkuns 29267
Rdlr., og nu, uagtet al Nedsættelse, og al brugte Forsigtig¬
hed er falden til 16657 Rdlr., hvorfore (paa det det ikke skul¬

de efter hans Død, enddog uskyldig, vorde lagt ham til Bla¬
me, at en saa ypperlig Stiftelse i hans Tid skulde gaae til
Grunde efterat alt, hvad mueligt er, af ham er iverksat,

til at forebygge Cassens Undergang, deels ved Distributsens
Nedsættelse, deels ved utrettelig Omsorg for dens Capitalers
Conservation, at i hans Betjenings=Tid endnu ingen Capital

er bleven srugtesløs, deels ved anden imellem Geistiizheden
selv gjorte Foranstaltning, hvorved Cassen endnu faaer en aar¬

lig Hjelp af 500 Rdlr. til at soutenere den, og nu tilsidst ved

at søge det sidste Middel, som staaer i de Interesserendes Magt,
nemlig paa seneste Landemode at have maattet resolvere, attee
at reducere denne Enkecasses Pension fra 50 til 40 pro Cento;
men dette sidste Hjelpe=Middel endda ikke sees tilstrækkelig at
kunne redde, men alene en føie Tid at kunne forhale dens

Undergang, i det at Distributsen, endog efter sidste Nedsættel¬

se, overgaaer Indtægterne, Enkernes Tal, i Steden for at
tage af ved de efterhaanden Uddøende, snarere voxer aarlig
til; og det, ved seneste Forordning om Renters Nedsættelse,

kom¬
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kommer til, at Enkecassen nødes til at udsætte Capitaler til 8 Maii.
g pro Cexto) Biskopen nu paa Stiftets hele Geistligheds Veg¬

ne ombeden og foreslaaer, som det eneste Middel og Hjelp end¬

nu vides tildgge, der nogenledes kunde ophjelpe dette christelige
Verk, hvorved saa mange fattige Enker opholdes i deres Ar¬

mod og Alderdom, nemlig, at, ligesom Præsterne Ao. 1661
have kjøbt deres Præstegaarde af Børnehuset, hver for 100
Rdlr., der siden af Mand efter Mand betales efter Taxation,
dög ei høiere end til 500 Sldr., Kongen iligemaade vilde til¬

lade, at baade samtlige Bornholms=Præster, som ere de ene¬

ste i Danmark, der ikke eie deres Boliger (8), hvoraf flyder
mange Uleiligheder, derfore og 10 af de paa Borringholm væ¬
(2
rende 15 Sognepræster
selv ved aparte Memorial herom have

gjort Ansøgning, saa og Degnene overalt i hele Sjællands¬
Stift maatte kjøbe deres Deaneboliger af Enkecassen, de før¬
ste for 100 Rdlr., ligesom alle Præster, og faae igjen af deres
Successorer dog ikke høiere end til 400 Sldr., men de sidste

for 50 Sldr., og faae igjen af deres Efterkommere, Mand
efter Mand, dog ikke høiere end til 150 Sldr., og det paa

samme Maade, og med samme Ret, som Loven melder om

Præsteganrde: paa hvilke begge Forslag, som Biskopen forestil¬
ler baade gjørlige og til Ingens Fornærmelse, som og nyttige
til mange Uleiligheders Afvendelse, samt saavel Kirkernes, som

Kirke=Patronernes Lettelse og Befrielse fra Udgivt og Fortræd,
Biskopen anholder om Approbation, da han haaber, at Enke¬

cassen derved kunde vorde reddet fra sin visse Undergang, og,
vgd at kunne paa saadan Maade opnaae omtrent en Summa

af 10000 Rdlr., eller Revenuer en 4 til 500 Rdlr., at Jn¬
tægt og Udgivt skulde igjen kunde komme til at balancere.

Thi vil Kongen dette Forslag i begge Dele have appro¬

jeret og til den Ende herved have fastsat og anordnet
at saavel Præsterne paa Borringholm som Degnene

overalt i Sjellands=Stift skulle paa den af Biskopen fo¬

eeslagne Maade Fjøbe deres Præstegaarde og Degne¬
ooliger af Enkecassen i Sjelland, som herved skjenkes.
den for det første Kjøb indkommende Summa, imod at

aavel Præsterne som Degnene derved skulle have Ret

og Adgang til at indsætte for deres Hustruer i Sjellands¬
Stifts Geistlige Enkecassa, og derhos af deres Eftermænd
Emnbederne at skulle nyde Betaling for deres Gaarde

g Boliger efter deres Værdie, dog ikkun til den herud¬
nden fastsatte Summa, nemlig at den høieste Priis for
Præste¬

(8) Dog see Rescr. 12 Maii 1752, 19 Octobr. 1753, 22
Martii 1765 og 11 Decbr. 1767.
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8 Maii. Præstegaardene paa Borringholmsskal være 400 Sldr.

hvormed i øvrigt skal forholdes efter Lovens 2den Bogs
12te Cap. 4de Art.; da Biskopen ellers angaaende Deg¬

neboligerne nærmere Anordning og Besaling under Dags
Dato er tillagt (h).

8 Maii.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),
ang. hvorledes med Degneboligerne i Stiftet
skal sorholdes.
Gr. Biskopen har forestillet, at, da ideligen forefalder
mange Fortrædeligheder ved Degnenes Boliger, snart derved,
at mange af Degnene ere skødesløse, og lade deres Boliger

forfalde, men ikke ved Loven er foreskrevet, hvem det tilkom¬
mer at have Indseende med Degneboliger, enten Kirkens Pa¬

tron, ell r den Geistlige Jurisdiction; nu, naar en Degn

døer, og Brøstfældigheden paa Boligen er større end den Af¬
dodes Formne tilstrækker, at Hustrue og Børn maae gaae blot¬
te derfra; atter, naar en Degnebolig afbrænder, at Kirkepa¬

tronen den igjen maae opbygge med Bewværing, uden ringeste
Nytte at have af Degneboligen; desligeste ved Skifter efter Deg¬

nene, da der indfalder mange Disputer, nu om hvor mange
Fag Huus Degneboligen bør bestaar af, nu atter, om der af
Avlingshusene skal svares Fæld, med videre: saa har ved Lan¬

demodet ofte været delibereret over, hvorledes slige Fortræde¬

ligheder og Uroeligheder kunde bedst afhjelpes, da Alles Tanker
ere faldne derhrn, intet bedre Middel kunde foreslaaes, end
at Degnene, ligesom Præsterne, bleve Selveiere af deres Deg¬
neboliger, da Boligerne formodentlig herefter med større Flid
vilde vorde vedligeholdte: hvilket en stor Deel af Degnene selv

skal have begjert for derved at node Adgang at sætte ind for
deres Hustruer i den Geistlige Enkecassa, hvortil de i Fundat¬
sen have Frihed, men sjælden kunde komme dertil, fordi de

nu ikke have noget Pant at sætte Enkecassen for deres Ind¬

skuds=Capital; hvorimod, naar de vare Eiere af deres Boli¬
ger, det kunde være dem et beqvemt Pant at sætte Cassen for
Indskud indtil 100 Sldr., for deres Hustruer, at de siden

kunde nyde 40 Procento, som Enker; ligesom det og kunde
tillades dem, imellem sig selv at oprette en Brandeassa eller

Brandsocictet, paa saadan Maade, som det imellem Stiftets
Præsteskab er vedtaget; desaarsag Biskopen herover har udbe¬

det sig Resolution, med hosføiet Ansøgning paa hele Lande¬
modets Vegne, at de Penge, som Degnene for deres Degne¬

boligers første Kjøb skulde betale, maatte skjenkes til Stiftets
Geistlige Enkecassa, m. v. (i).

Som

(h) See næstfølgende Rescript.

() See næstforestaaende Rescript.
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Som saadant Biskopens Forslag approberes: saa vil 8 Maii.
Kongen nu, i Henseende til slig med Degneboligerne

overalt i Sjellands=Stift foretagende Indretning og For¬
andring, herhos have anordnet og befalet, nemlig: Alle

§. 1.

Degneboliger i Sjellands=Stift skal enhver Degn til¬

Ljøbe sig for 50 Sldr., og Degnen siden være Eier der¬
af, som Præsterne af deres Præstegaarde; og skal det
staae dem frit for, enten strax at udbetale den Summa

til Landemodet imod Beviis, eller og blive dem skyldig
til Enkecassen, imod aarlig Rente deraf at svare med

10 Mark Danske. Naar En af de Degne, som saaledes

5. 2.

har tilkjøbt sig Degnebolig, døer, da skal Successor
Fjøbe den af sin Formand, dog ei høiere, hvor god end¬
og Degneboligen er end til 100 Rdlr., som er 150

Sldr., men vel mindre efter dens befundne Beskaffen¬
hed, som af Provsten og 2 Herredspræster skal paa¬
skjønnes og fastsættes, dog ikke under 100 Sldr., til hvil¬

ken Værdie i det mindste den altid skal holdes i Stand;

og, om anderledes befindes, og Degnen ikke inden et
Aars Forløb forbedrer den, saa haver Provsten at se¬
qvestrere hans Korn og Indkomster til Boligers fornød¬
ne Reparation. Degnene skuke da herefter selv holde

deres Boliger vedlige, som deres Eiendom; dog skal
Præsten dermed have Inspection, og Provsten ved sin

aarlige Visitats tilsee, at den ikke forfalder, saa den al¬
tid, ligesom meldet er, i det ringeste er 100 Sldr. værd,

for hvilken Summa den maae, naar den først er ind¬

friet, til Enkecassen, men ingen Anden, efter Loven

pantsættes, naar Degnen vil gjøre Jndskud for sin Hu¬

strue, og da gives Obligation, som paa Landemodet
publiceres; derimod ingen Anden end Enkecassen kan
have Pant eller gjøre Indførsel i Degneboligens Vær¬
die: men hvad den efter Degnens Død befindes at være
mere

V. Deel. 1 Bind.

6. 3.
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8 Maii. mere værd end første Kjøb, eller hvad den til Enkecassen

er pantsat for, tilhører alene Enke og Børn, paa samme
Maade, som Loven siger om Præstegaardene i 2—12—4
5. 4.

uden nogen Creditorenes Paatale. Naar en saadan

Degnebolig afbrænder, da nyder Degnen til Hjelp til

dens Opbyggelse af hver Kirke i Stiftet 2 Mk. D., og
intet videre af Kirke=Patronen eller Collecter (k); der¬

imod er dem tilladt, om de kan blive antagne enten i
Præsternes Brandcassa, efter Proportion, eller om
imellem Degnene kan oprettes ved Landemodet noget
5. 5.

aparte Brand=Societet. Udi alle øvrige Ting skal med

disse saaledes tilkjøbende Degneboliger, ligesom med de

tilkjøbte Præstegaarde efter Proportion, alt efter foran¬
førte Lovens 2 — 12 — 4 i alle Maader forholdes.
Naar dette Rescript er kundgjort, haver Biskopen at la¬

de det til Efterretning og Bevaring i Stiftskisten hen¬
lægge.

14 Maii.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Aca¬

demie), ang. at Hellestrup-Gaard og Gods
maae overdrages Academiet (D; samt at han seer derhen,

at det saaledes i Alt, som ved Fundationen foreskrevet
er, vorder iverksat, &amp;c.
21 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen
over Sjellands=Stift), ang. at de Kongen tilhø¬

rende 45 Hoved= og 8 Anner=Kirker skal tage
53 Exemplarer af Evalds Bibelske Concordants, og
de øvrige 29 Annexer concurrere til Betalingen med Ho¬

vedkirkerne, omtrent for 3 Deel; samt at de af Kjøb¬
stædkirkerne, som det kan overkomme, bør iligemaa¬
de forskaffe sig et Exemplar af denne Concordants.
(Saa¬

(k) See Rescr. 26 Julii 1754.

(1) See Fundationen af samme Dato, og Fund. 29 Jan,
1782, §. 1. 3ti9.
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(Saasom Stiftbefal. og Bisk. have berettet, 1) at ikkun be¬21 Maii.
nævnte 45 H. og 8 A. Kirker kunde til Nytte modtage Bogen,
men at denne Bog i de 29 Annexer, som høre til de Hoved¬
kirker, der bekomme Concordantsen, bliver til ingen Brug,,

fortæres af Mol, og raadne, foruden at det er en stor Bekost¬
ning; 2) at ikke flere Kjøbstædkirker kunne taale at betale den¬

ne Bog, end Rorskilde, Kallundborg, Helsingøcr, Stege, og
til Nød Slangerup, Storehedinge og Holbek).

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 18 Junii.

Militaire, som ville arreste Civile, skal henvende
sig til disses Øvrighed, som skal sørge for deres Fasthol¬
delse (m).

Gr. Magistraten har forestillet, at, endskjønt Lovens
1——3 besaler, at Ingen skal drages fra sit Værneting,

og 1—21 —1 befaler, at Arrester skal gjøres ved Rettens
Betjente, skal det dog nogle Gange i Khavn have tildraget
sig, at de Militaire ere indgangne i Borgerhuse, og derfra

med Magt udtaget, og i Vagterne ladet henføre og anholde
de Civil=Personer som de have formeent at have nogen Præ¬

tension til, og ikke derefter paa Begjering ladet deslige Perso¬
ner været følgagtig til den civile Jurisdiction; ligesom det og

skal være skect, at en Lieutenant og 2 andre Militaire skal
være indgangne i en Snedkers Huus, og der med Magt og
Assistence af Militair-Vagt visiteret overalt i Huset, og med
sig borttaget en af Snedkernes Svende, under Foregivende,

at Personen havde ladet sig hverve til Rytter, hvilket Sven¬
den dog ald z.s benegter.

Som saadant Foretagende ikke

—

med Konge. Lov og Forordninger er overeensstemmende, er
5

igjennem K„gScancelliet føiet den Anstalt,

At deslge Arrester skal være de Militaire forbud¬
ne, og at genl ingenlunde maae være tilladt at indtrænge

sig i Folkg Huse, for paa saadan Maade som med
denne Snedfer svend er skeet, at arrestere eller tage No¬

gen med Magt; men, naar de formene sig at have en

eller ansen Slaas Prætension til nogen under den civile

Juri-Ziction henhørende Person, som derfor efter Lo¬
ven hør arresteres da skal de reqvirere Arresten hos den

Skyldiges Gvrighjed, og sig dermed i alt rette efter

Loven og andre Kongel. Anordninger: iligemaade befa¬
les, at naar det maatte tildrage sig, at en Civil=Per¬
9 2

(n) Cfr. Forordn. 15 Junii 1771.

son
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18 Junii. son i en Mülitaire Vagt blev arresteret han da paa
Forlangende strax skal udleveres, ligesom med de Mili¬

taires forholdes efter Forordn. af 10 Mart. 1725; dog

skal vedkommende Civil=Gvrighed, saafremt den selv
vil befries for Ansvar, lade drage al muelig Omsorg for

de under den civile Jurisdiction henhørende Personers

sikre Fastholdelse, som efter de Militaires Reqvisition
blive fængslede i Stadens Arresthuus.

18 Junii.

Rescr. (til Directeurerne for de Fattiges Væsen

i Danmark), ang. at Drenge, som forfleges af

de Fattiges Casser i Kjøbenhavn maae paa
Forlangende udleveres Proprietairer til deres God¬

sers Besætning.
Gr. Grevinde Schak har hos Directeurerne anholdt, at hun
maatte faae 10 a 12 friske og sunde Drengebørn af dem, som

underholdes af de Fattiges Casser ved Tonvent= eller Borne¬

huset, og at samme ikke maatte være under 10 Aar, hvilke

Drengebørn hun agter at anvende til Besætning paa de hende
i Sjelland tilhørende Gaardes Gods, med samme Rettighed,

som om de hørte hendes Gods til: imod hvilken Grevindens
Begjering Direct. vel have Intet at erindre, siden det kunde
blive til en Lettelse for de Fattiges Casser, hvoraf de forfleges,
i
og give Anledning til, at andre fattige Børn kur)e hjelpes
deres Sted, de Børn og, som saaledes bleve udl-gerede, kun¬
1

de sættes i Stand til, at erhverve sig Livß=Oynsold; men,
da Grevinden begjerer dem med den Rettighed= oom om de

virkelig hørte hendes Gods til, have de er unzze=staaet sig,
uden Kongelig Tilladelse, at overlevere de begje-zz, Børn, paa
den Condition; og desaarsag indstilt, om dem maitte tillæg¬
ges Ordre, at lade udsøge 10 a 12 friske Drynge- af dem,

som forfleges af de Fattiges Casse, og at ovgrlevere dem til
Grevinde Schak til Besætning paa hendes Gogs, nied samme
Rettighed, som om de hørte Godset til, og dexpaa pare fødte,
dog med Vilkaar, at det maatte dependere af deres egen, de¬
ie saa¬
res Forældres eller Fosterfædres gode Villie, at indaae¬
dan Condition, og ingenlunde være en Trang, samt inod,
at Grevinden reverserer sig, ei alene at sørge for deres Opgra¬
gelse, og efter deres befindende Beqvemhed at see dem hiill¬
ven paa Godset, men endog, hvis de skkulde antræst=s i Bet¬

lerie, enten paa Landet, eller i Khavz, da Grevinden paa
egen Bekostning, at lade dem bringe -il Børnehuset.

Fornævnte Grevinde Schak, eller Andre, som maat¬
te begjere slige Børn, maae bekomme og beholde dem
paa
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Haa samme Maade, som Andre, der høre til deres 18 Junii.
Gods (n).

Rescr. (til Directeurerne for Vaisenhuset i Kjø= 18 Junii.

benhavn), ang. at Drenge af Vaisenhuset maae

paa Forlangende udleveres Proprietairer til de¬
res Godsers Besætning.

Gr. En og anden Proprietarius have, for at forsyne deres
Gods med Mandskab, begjert, at dem af Børnehuset maatte
overlades nogle af de der indsatte Drenge med samme Rettig¬
hed, som om de hørte til Godset (0). — Som Kongen finder,

at det kunde blive til en Lettelse for Vaisenhuuscassen, hvoraf
ligeledes saadanne Drenge forfleges, og give Anledning til, at

andre fattige Børn kunde hjelpes i deres Sted, naar deslige
Børn saaledes bleve udleverede, og derved kunde sættesi

Stand til, at erhverve sig Livs Ophold, saa er funden for
godt:

2

Naar en eller anden Proprietarius maatte begjere des¬

lige Drenge af Vaisenhuset, haver Directeurerne at la¬
de være følgagtige, paa de Vilkaar, at Proprietairerne

mage beholde dem paa samme Maade, som Andre, der
høre til deres Gods.

Rescr. (til det Medicinske Facultet), ang. at, 18 Junii.

naar der maatte forekomme den Casus i Drabs¬
Sager hvor der med Grund kan tvivles de lethalitate

vulneris, og hvorover General-Auditeur Schrøder (p)
maae finde fornøden, Facultetets Mening at indhente,

da haver det ham Responsum gratis at meddele.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at2
14 Lispund reen Sæbe skal regnes for en Tønde.
Gr. Magistr. har forestillet, at det fra uendelig Tid overalt
har været Praxis, at Sæbe, ligesom Smør, Talg og andre
93

fede

(n) Nøiere bestemt ved Rescr. 27 April 1753; efr. det her
strax paafølgende Rescript.

(0) See næstforestaaende Rescript.

(p) Han var General-Anditeur ved Land=Etaten i Dan¬

mark og Holsteen.

Julii.
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2 Julii.

fede Vare, stedse er kjøbt og solgt efter Vegten, og ikke efter
Maal; thi, endskjønt Forordn. af 10 Jan. 1698 befaler, at
efter Øltønders Storlighed skal alle Tønder indrettes til Meel,

Smør, Talg, Sæbe ap;c., saa viser dog de senere d. 21 Mar¬
tu 1691, og 29 Febr. 1732 udgivne Toldruller at Smør

og Talg ansættes til 14 Lispd. par Tønde, til hvilken Vegt
og Sæbe stedse er bleven beregnet; og, da Forordn. af 27 Febr.

1741 har forbuden al fremmed Olie=Sæbes Indførsel til Kjø¬
benhavn, og derimod befalet, at Magistraten paa den her fa¬

briqverende Sæbe skal aarlig sætte en Taxt, i Proportion af
de raae Materialiers Indkjøb, har Magistr. ei heller kundet

bruge anden Udregning til Taxten, end Vegten, siden Sæben

udsælges i punde= og ikke i pottetal; hvorfore Magistr. har fulgt
den almindelige, og paa Smør og Talg fastsatte Vegt, nem¬

lig Tønden til 14 Lpd., med hvilken Taxt Alle, saavel Sæl¬
gende som Kjøbende, hidindtil have været fornøiede, forestillen¬

de derhos, at, som Sæbe=Fabriqverne i Christiania skal; ef¬

ter de dem forundte Privilegier, være forbundne, baade i Hen¬
feende til Taxten og alle andre Ting, at rette sig efter de om

Sæbeverkerne i Khavn gjorte Anordninger, bar Vrageren i
Christiania, som tillige tilkommer at forrette Kormester=Tje¬

nesten ved Sæbeverkerne, efter Forordn. af 22 Novbr. 1704,
af Magistr. begjert, at blive meddeelt et justeret Fjerding= og

Ottendeel=Maal, hvilket Magistr ikke skal kunde lade udsær¬
dige anderledes, end efter det Maal, Forordn. af 10 Jan.
Jan. 1698 foreskriver, nemlig Tønden paa 136 Potter, men,
naar Sæbe=Funtager skal være af den Storrelse, skal derudi

kunde rummes mere end 14 Lpd. reen Sæbe, og følgelig kan
en Tønde eller Fjerding Sæbe ikke sælges for den Priis fra

Verkerne, som nu ved Taxten er anordnet. — Da det befin¬

des, at det overalt kan være den Kjøbende lige fordeelagtigt,
hvad enten en Sæbe=Tønde holder faa eller mange Potter

saalænge Varene kjøbes og sælges efter Vegten, og Taxten i
pundeviis beregnes, hvorved endog for den Kjøbende Eal være

mere Sikkerhed, efterdi det kan være uvist, hvor fast Sæben
blev pakket, naar den skulde sælges fustagevus, efter sit visse
Maal: saa, paa det al Jrring herom kunde forekommes, og

en fast Regel om Sæbe, saavelsom Smør= og deslige Fustager
haves, vorder herved befalet og fastsat,

At fjorten Lispund reen Sæbe, ligesom Smør og

Talg, skal regnes og holdes for en Tønde og følgelig
35 Lispund at være en Fjerding, og 28 Pund en Ot¬
ting (9).

3 Julii.

Rentek. Skrivelse, ang. at det, i Steden for
Fogder og andre Oppebørselsbetjente, som sortere un¬
der Kammeret, tilkommer Stiftamtmanden imidler¬
tid

(0) See Forordn. 3 April 1775, 9. 3.
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tid deres Tjenester staae ledige, at antage og beskikke 3 Julii.
en duelig Person som Forretningerne forsvarligen kan
forestaae og iagttage (1); men derimod tilkommer det

Bergamtet, i slige Tilfælde at constituere Kobbertien¬
de= Skriveren (S).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 16 Julii
over Aarhuus=Stift), ang. at, naar Nogen under
Gudstjenesten betjener sig af overtroisk Middel imod
Incontinentia Urinæ, skal det indberettes og straffes.
Gr. I afvigte Aar har det ved Tiset=Kirke tildraget sig,
at et Qvindmenneske, som plagedes af Incontinentia Urina,

skal i Overtroe at finde Raad imod slig Svaghed, have be¬
tjent sig af det høiskammelige og forargelige Middel, at hun
under Gudstjeneste, imedens Præsten endnu stod paa Prædike¬
stolen, skal være kommen løbende nøgen ind i Kirken op til Al¬

teret, og under 3 Gange igjentagen Bekjendelse af saadan sin
Svaghed, slaget 3 Gange paa Alteret, begivende sig strax der¬
paa ud igjen; og paa lige Maade skal det være skeet tor kort
Tid siden ved Herning=Kirke, at et saadant nogent Qvinde¬
menneske paa lige ublu og superstitieus Maade sig sammesteds
har indfunden midt under Prædiken til største Skræk og For¬
argelse for Menigheden, fornemmelig i sidst fornævnte Kirke,
hvor Præsten skal være bleven ganske tavs, og Menigheden ha¬
ve bukket Hovederne ned i Stolene, undtagen en gammel Mand,
der skal have raabt til Mennesket: gak bort, og gjør det ikke
mere 1 Hvilken skammelig og syndig Overtroe skal paa nogle
Steder hos den gemene Mand saaledes være fastsat, at det
holdes for Synd og en Samvittigheds=Gjerning, om Nogen
hindrede og angreb saadanne ublue Mennesker.

Paa det at

saadan Skandal og strafværdigt Forctagende herefter kunde
vorde forekommet, og tilbørlig afstraffet, befales,

At Stiftamtmanden og Biskopen nøie vigilere over,

at deslige superstitieuse og forargelige Hændelser ei oftere

skulde foreløbe; og, om slig Casus efterdags skulde til¬
drage sig, de da nøie undersøge, af hvem det begaaes,
samt Kongen det derefter strax indberette, til vedbørlig
Strafs Lidelse af den Skyldige.

94

(1) See Toldforordn. 1768, Cap. 1. Art. 8.
(5) Af Lybeckers Udtog II. 14.
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23 Julii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen
i Bergen), ang. Rang og Sæde imellem de

Geistlige udi Bergen i Consistorio og deres Em¬
beders Forretninger.

Gr. Stiftbel har indberettet den imellem Membra Capituli
Bergensis, saavel om Sæde, som om Rettighed at sidde udi
Consistorio nu forefaldende Dispute, derved, at en af Sogne¬
præsterne i Byen, Hr. Haberdorph er bleven benaadet med

Rang af Consistorialraad, og Lecoratus Theologiæ er foran¬
dret derhen, at samme Embeds Indkomster er anvendt til an¬

det Brug, og i dets Sted beskikket Lector Philosophiæ ap; Ma¬
theseos: hvorfore det af Stiftb. indstilles, at, som ved Norske

Lovs 1 — 2 — 13 og 1— 6 — 7 Stiftbefalingsmanden og
Biskopen eene ere udnævnte til at dømme i de Sager, som
fra de geistlige Underretter appelleres; men ved L. 1—2— 14

er befalet, at Stiftbefalingsmanden med tiltagende nærmest

boende lærde Mænd eller Sognepræster skulle dømme i Ægte¬
skabssager, og i

— 3 —11,

at disse Sager, saavelsom de

Geistligheden vedkommende Stridigheder paa een og samme Tid
skal foretages, hvilke tvende ligesom distinete Retter nu ere

blevne een, under Navn af Consistorio, der i Bergen bestaaer
af 7 Membris; om da ikke, til al Dispute om Rang og Sæ¬
de at hæve, det maatte dependere af Siftbefalingsmanden og

Biskopen, at tage saamange, og hvem, af Sognepræsterne
eller andre lærde Mænd de fandt for godt, hvori og kunde
alterneres, som til Doms=Afsigelse maatte eragtes fornoden;

men, om Consistorium i Bergen skulde fremdeles bestaae af saa
mange Personer, som hidtil, der da maatte fastsættes, efter

Stiftamtmanden og Biskopen følgende Orden: 1) Stifts¬

provsten, 2) Consistorialraad Haberdorph 3) den 3die
Sognepræst; men, naar ingen af disse trende Præster med
Caracteer vare aflagde, da efter deres Anciennite i Embedet;

og 4) Rector Scholæ Cathedralis og Lecor Seminarii, ligeledes
Enhver efter Anciennite. Thi er sunden for godt,

At det med Consistorium i Bergen forbliver, som

hidindtil, og, at det med Xang og Sæde forholdes paa

den Maade imellem disse Geistlige i deres Consistorial¬
og Embeders=Forretninger, som af Stiftbefalingsman¬
den er foreslaaet; dog at Lector fritages for alle Con¬
sistorialforretninger.

23 Julii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

over Aarhuus=Stift), ang. at Kongens Kirker

i dette Stift for den Udgivt, at bekoste sig Evalds
Bibel¬
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Bibelske Concordants, maae forskaanes, og Betalin- 23 Julii.
gen dertil udsættes, indtil Kirkerne komme i bedre Til¬
stand.

Rescr., ang. at enhver Chef for et Regiment28 Julii.
eller Corps, Nationaltroupperne undtagne, maae
efter en virkelig Stabs-Officiers Død nyde hans bedste
Hest med Sadel og Tilbehør.
Gr. Kongen er foredraget, at nu og da er draact i Tvivl,
om Cheferne for de gevorbne Infanterie=Regimenter ere, ef¬
ter den i Armeen udi mange Aar brugte, besynderlig i Hen¬
seende til Cavalleriet ved specielle allerhøieste Resolutioner til¬

deels authoriserte Skik, besøiede at til sig tage en afdød Stabs¬

Officeers Hest med Sadel og Tilbehor.

Paa det i saa Fald

al Uvished kunde hæves, og tillige det egentlige Tilfælde, hvor
man tør gjore bemeidte Coutume gjeldende, for altid nøie vor¬

de bestemt, samt den Leilighed, at betjene sig af saadan Frihed

utilborlig og imod Kongens Hensigt, vorde forebygget, anord¬
nes og declareres,

At Cheferne for Garde=Regimenterne til Hest og
Fods, og alle øvrige gevorbne saavel Cavallerie= som
Dragoner= og Infanterie=Regimienterne, samt Che¬
ferne for Artillerie-Corpset, samtlige maae være beføie¬

de og herettigede, Enhver red det ham anbetroede Regi¬
ment eller Corps, efter at en Stabs-Officeer, som vir¬

kelig har uydt Stabsgage, er død, at forlange hans bed¬

ste Hest med Sadel og Tilbehør (t), hvilket i saa Fald
Detuncti Arvinger, eller hvem ellers Efterladenskabet kun¬
de have under Opfzt, til ham skal lade være følgagtig:
hvorimod saadant hverken efter en caracteriseret eller saa¬

dan Stabs-Officeers Død, som ikke har nydt Stabsga¬
ge, ei heller efter en Capitains eller Subalterne=Of¬
ficeers Død maae fordres eller tages; ligesom og den

Cheferne for de gevorbne Regimenter forundte Ret alde¬

les ikke skal strække sig til Qational=Troupperne saa¬
som samme derfor ganske skal være eximerede.

9 5
(t) Sattel und Jeug.

Rescript,
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28

Rescript, ang. at Over-Officerer af Dra¬

Julii.

gonerne skal aldeles entholde sig fra at bivaane
Skifterne efter en Dragon eller Dragon Udreder:

dog haver vedkommende Over= eller Under-Officeer,
naar nogen Udreder eller Dragon døer uden Betaling

at eftersee, om Dragon=Hesten, Mundering og Ar¬
matur findes i behørig Stand, og samme til Efterman¬

den overlevere, og, om nogen beviislig Mangel antræf¬
fes, sligt for Skifteretten til Remedure at andrage (U).

29 Julii.

Canc. Skriv. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang.

(Kgl. Retol.
til Land-Et.

at det maae være de i Krigstjenesten staaende og

Gen. Commis

gifte Professionister tilladt, sig udi deres lærte Haand¬

sariat.)

tering selv af deres Hustruers og Børns Zjelp at be¬
tjene; dog at derved iagttages, hvad deels ved Forordn.

af 10 Martii 1725, Cap. 2, §. H. 5 og 6, deels ved
Forordn. af 20 Martii 1739 er befalet. (I Anledning
af Magistratens Forespørgsel, hvorvidt de Militaires, som ha¬

ve Frihed at maae ernære sig af deres lærte Haandverker, kun¬
ne derhos tillades, ved deres Professioner at betjene sig af de¬

res Hustruers og Børns Hjelp) (7).

36 Julii¬

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg),

ang. at Indvaanerne i Sæbye maae, saalænge de
Huse, de nu have, kan vorde staaende uden Ombyggel¬
se, vedligeholde dem med Straae=Tag; men, naar de

bygge nye Vaaningshuse, eller nedbryde og ombygge
de gamle Huse til Gaden, skal de tække dem med Tegl,

i Følge Rescr. af 26 Febr. 1751 (X). (Formedelst deres
ringe Ævne og fattige Tilstand).

Rescr.
(u) Af Lybeckere Udtog III. 171. Maaskee det er dette
Rescr., som i Rescr. 25 Novb. 1768, §. 1. kaldes Re¬
solution, og skal handle om Skydsens Tilsigelse.

(v) Af Schous Udtog af Forordn. III. 315, og Rothes
Rescr. II. 513.

(5) See og Forordn. 24 Jan. 1761, Cap. 4, 6. 22.
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Rescr. (til Overpræsidenten i Kjøbenhavn), ang. 30. Julii.
Løsgængere, samt hvorledes med Sager om Ty¬
ve og Tyvshælere skal forholdes m. v., i Kjøbenhavn.
i
Gr. Det er Kongen refereret, hvad Overpræsidenten
har

andraget, ang. den store Mængde Løsgængere af begge Kjøn,
som sig i Khavn skal opholde, desligeste hvorledes Tyverie, især

formedelst Hælernes Mangfoldighed, jævnligen skal begaaes,
til hvilken store Uorden og deraf for Publico flydende Skade og
Uleilighed at hemme, han holdt det for tjenligt: 1) at ved

Placat maatte befales, at ingen løse arbeidsføre Personer af
begge Kjøn herefter maatte tillades i bemeldte Kjøbenhavn at

opholde sig paa egen Haand, men at skulle være forbunden
til, enten strax at tage Tjeneste hos godt Folk, eller og be¬
vise, uden Tjeneste at være i Stand til at ernære sig selv paa
anden lovlig Maade; og at de, som efter saadan Advarsel

continuerede i deres begyndte ulovlige Næringsmaade, burde

til Straf derfore, Mandfolkene overleveres, de Anseelige til at
tjene nogle Aar ved Gevorbene Regimenter, og de Andre til

Raspchuset, samt Qvindekjonnet indsættes i Tugt=, Pest= eller

andre publigve Huse, paa saa lang Tid, som vedkommende
Directeurer fandt billigt at fastsætte; til hvilken Ende Politien

alvorlig maatte tilholdes paa alle mistænkte Stæder nøie og
jævnligen at inqvirere, samt de antræffende at angribe, og for

Øvrigheden anmelde det, til videre Forfølgning; desligeste Ver¬

terne, som hæle saadanne mistænkte Personer at burde dicte¬

res en arbitrair Straf: 2) at, som mange forovede Tyverier
ikke blive aabenbarede, formedelst der findes mange bosiddende
gemene Folk, der hæle med Tyven, hvilken, naar han end

stilles til Forhør, ikke vil aabenbare Hæleren eller Kjøberen,
paa det han oftere kan have Tjeneste af ham, og da tildeels at

være Aarsag, som hindrer Tyveriers Hemmelse, den liden Straf
Tyvshælere er underkast, i det de, som i Almindelighed er en

gemeen Høker=, Kjelder= og anden Arbeids=Mand, alene dom¬
mes i nogle faa Dalers Penge=Mulct, hvilken saa meget let¬

tere af ham kan betales, som han ofte ved saadan sin brugte
utilladelige Handel har erhvervet sig vel til Bedste; ligeledes,
som saadanne gemene Folk, efterat de har tilforhandlet sig en¬
deel slige Tyve=Koster, reise paa en kort Tid ud af Landet til
fremmede Steder, og, naar de have solgt det Stiaalne, kom¬

me tilbage, foregivende at have hentet Arvegods; efter slige
Omstændigheder, Straffen for Tuvshælere maatte skjærpes
*

og i Steden for den ringe Penge=Mulct, som de hidtil er vor¬
den idømt at betale, at de maatte ansees med corporlig Straf,

paa samme Maäde, som en Militair eller Soldat, der Tyve¬

rie overbevises, nemlig med Gabeløb, Kaastrygen, Brænde¬
mærke og deslige: og 3) at det maatte foranstaites, at ingen af
Stadens gemene Borgere, Haandverks=, Arbeids=, eller andre
gemene Folk maatte udreise til andre Stæder, uden at deres

medførende Sager først nøie ved Toldboden og Portene bleve
examinerede, hvorved formeentes, at den hidtil brugte Maade

med uhjemlede Bares Udpracticering meget vilde forebygges.

Hvad

1751. 348
1

30 Julii.
§. 1.

Kongelige Rescripter,

—

Hvad sig den 1ke Post af dette Forslag angaaer, da,

som det i Henseende til de mange Slags Folk, som i Kjø¬
benhavn sig opholde, hvilke, endskjønt deres Næring og

Ophold ikke staae paa nogen vis Fod eller kan regnes til

visse Classer, saasom Arbeidskarle, Daglønnere Dra¬
gere, de Folk, som af Hyrekudske og Vognmænd nu og
da antages Leietjenere og flere saadanne, dog ikke kan

fortjene Navn af Løsgængere, men maae ansees for for¬
nødne, vilde give Vanskelighed med at skille saadanne

fra de rette Løsgængere, da Enhver kunde give sig ud

for at øve en af disse Forretninger; der og desuden ved
Tjenesters idelige Omvexling maae stedse findes nogle Løse
og Ledige, ligesom vel og mange, under Navn at arbei¬

de paa Fabriqverne nogle faa Dage, vandre paa egen

Haand: saa finder Kongen at det i slig Henseende vil
have sit Forblivende ved det, som Politie=Anordn. af

22 Octobr. 1701 dens 3die og 4de Capit. samt Instruxen
af 24 Martii 1741, §. 9 () foreskriver Politiemesteren
i slige Tilfælde, samt med løse Personer af begge Kjøn,
1. 2.

og deres Verter, at skal forholdes. Betræffende den

2den Post, da, som Loven har sat vedbørlig Straf for

Tyvshælere og Medvidere, i det at de skal ansees og
straffes som Tyven selv mens det ved 4de Post i In¬

strux af 24 Martii 1741 er forandret derhen, at Poli¬
tiemesteren i Khavn har været tilladt at ansee dem med

vilkaarlig Straf, som første Gang i ringe Tyverie befin¬
des, naar Klageren det forlanger: saa skal Slutningen

af 4de Post i Instruxen for Fremtiden være ophævet, og

det i alle Tyve og Hælere angaaende Sager herefter

forholdes efter det øvrige af samme Post hvorom under
L. 3.

denne Dags Dato er given Ordre. Endeligen hvad de

Reisendes Sagers Examination ved Toldboden og

Portene angaaer, da, som det ikke formodes, at, naar
No¬

(y) See og Plac. 3 Decbr. 1755, §. 5. 16= 197 22.
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Nogen, som er bestjaalen, saadant paa vedkommende 30 Julii.
Steder var begjerende, det ham skulde blive negtet, og
det i øvrigt ikke synes, at det i Almindelighed kunde
medbringe den intenderende Nytte, efterdi Betjentene

dog ikke kunde kjende, om de Reisende førte Tyvekoster

med sig eller ikke: saa holdes det ikke fornødent, herud¬
inden noget videre at lade foranstalte.

Rescr. (til Politiemesteren, og Notits til Ma¬ 30 Julii.
gistraten, i Kjøbenhavn), ang. hvorledes han sig i

Helseende til Sager om Tyve og Tyvshælere
skai forholde.
Gr. Da det udi Slutningen af den 4de Post i Politie=In¬
structionen dat. 24 Martii 1741 er anordnet, at, naar de for
Politie=Retten indkommende Tyvs=Sager ere om ringe Tyve¬

rie, og den Skyldige ei tilforn er besunden i slig Forscelse, den
Klagende og erklærer, heller at see den Skyldige ved Politie¬
mesters Kjendelse for sin Forscelse med en ringere Straf til Ad¬

varsel og Forbedring corrigeret og anseet, end at dermed stricte

efter Loven skulde forholdes, og den Skyldige saaledes Tyvs¬

og uærlig Dom overgaae, at Politiemester da, naar den Skyl¬
nge og erklærer, med hans Kjendelse i Sagen at vil være

iilfreds, maae efter Sagens Beskaffenhed tildømme den Skyl¬

dige at lide ringere Straf paa Kroppen med Fængsel paa Vand
og Brød, Spanske Kappe, Gabestok, Spindehuset, eller an¬

den vilkaarlig Straf; men Kongen (i Henseende til de jævnli¬
ge Tyverier, som begaaes ved Anledning af Hælernes Mang¬
foldighed, der meest skal være saadanne gemene Fock, som ik¬
ie skjotte paa, eller agte det, om de ansees med en Mulct el¬

er en liden Straf, som de med Penge kunne afsone; og da

det ei heller er venteligt, at slige Sager ved Politie=Retten
aa nøie kan oplyses som ved Byetinget, ligesom det ei heller

ziver den Opsigt og Afskræk for Andre, naar en Tyv eller Hæ¬
er tiltales ved den første Ret, hvor alting breviori manul maae
ifgjøres som, naar det skeer ved den sidste) vil, at slige Sa¬

ser herefter ved Byetinget efter Loven skulle paadømmes (7):

aa er funden for godt,

Forommeldte Slutning af den 4de Post i Instruxen
for Fremtiden at ophæve; og til den Ende befales hermed,

it Politiemesteren sig i alle forekommende, Tyve og
Hælere angaaende, Sager herefter forholder sig efter bø¬
meldte

(2) Nu Hof= og Stads=Retten, efter Forordn. 15 Junii

1771; efr. saavel forestaaende som næstfølgende Rescript.

1751. 350
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30 Julii. meldte 4de Postes øvrige Indhold, saaledes som det der¬
udi, i Henseende til grov Tyveric eller Bedragerie, er
forordnet.

30 Julii.

Rescr. (til Byefogden i Kjøbenhavn), hvorved

saasom Kongen vil være underrettet om, naar de
Eiviles, som i Stokhuus= eller Inqvisitions=Com¬
missionen fremkaldes, og sammesteds bekjende eller over¬

tydes Tyverie eller Hælerie, samt derfra til Stadens
Jurisdiction overleveres, ere actionerede, og hvorledes

dømte, samt om Dommen videre er bleven indstævnt)
befales, at Byefogden (a) herefter hvert Aar, og hvor¬
med fra dette Aar af kan begyndes, til det Danske Can¬
cellie, derover en rigtig Fortegnelse haver at indsende.
6 Aug.

Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang.

at den Residerende Capellan i Middelfart og
til Causlunde Menighed, Hr. P. Engel, skal i Ste¬

den for Naadens-Aar, udbetale til hans Formænds

Arvinger 100 Slettedaler, som han eller hans Arvinger
igjen skal nyde af sin Efterkommer, og saaledes Mand

efter Mand at skal vedblive i Kaldet, uden videre Præ¬
tension eller Henseende til Tiden, paa hvilken Forman¬

den forflyttes eller døer. (Efter Arvingernes Ansøgning).
6 Aug

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Sven¬

denes Tidepenge, og Oldgesellernes Beløn¬
ning, ved Skoemagerlauget i Kjøbenhavn.
Gr. Lauget har andraget, at Tidepengene efter Rescr. af 29
Novbr. 1748 ikke ere tilstrækkelige nok til syge Svendes Un¬
derholdning og døende Svendes Begravelse; og, da Svendene
ingenlunde vil tillade, at deri maae mangle Noget af det,
som her og paa andre Steder fra Arilds Tid brugeligt været
haver, og endnu er i Skik, saa have fast alle Laugets Sven¬

de, nogle Faa undtagne, vedtaget, efter Omstændighederne,
i Henseende til Syges og Døendes Tal, at ville gjøre saadant
et Indskud af disse Tidepenge, at samme alle Tider kan være
tilstræk¬

(a) See nu Forordn. 15 Junii og 30 Decbr. 1771.
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tilstrækkelige at bestride ovenmeldte Udgivter, samt at saadan 6 Aug.
for alle lige tjenlig og priselig Skik kan vedvare, som en høist¬
fornøden Sag for et Laug, der med andre Udenrigs=Lauge bør at
leve i en Slags Connexion; hvorfore Supplicanterne, til at fo¬

rekomme al den Ulempe, som ellers i Tiden kunde foraarsages

imellem Svendene, og at saae herfor en vis Regul, har an¬
holdet om Tilladelse, at Tidepengene proportionaliter maae sti¬
ge og falde til fornoden Summa, m. v. Dernæst de og have

proponeret, at, som det ved forskrevne Rescr. af 29 Novbr.
1748 er ligeledes regleret, at der for Lauget skal være 2 Old¬
geseller, hvilke har megen Sinkelse og Umage, men det har

ikke været fastsat til noget vist, hvad de derfor skulde nyde,
desaarsag vel Svendene alle Tider have tilstaaet dem saadan

Belønning, som enten har været for ringe for Oldgesellerne,
eller alt for utaalelig en Udgivt for Svendene, hvorved ogsaa

har indsneget sig den skadelige Sædvane, at Oldgesellerne vil¬
de have Betaling for deres saa kaldede extraordinaire Gang,
hvilket ofte har foraarsaget skadelige Folger for Lauget, og væ¬
ret samme til unodige Udgivter; Kongen da, til al Trætte

og Uenighed imellom Mestere og Svende, samt Svendene ind¬

byrdes, at forebygge, vilde tillade, at disse Oldgeseller maa¬

nedlig maae blive tillagt hver 2 Rdlr., hvilke maanedlig kun¬

de udredes af ovenmeldte Tidepenge, da denne Udgivt tillige
derudi kunde reparteres.

De saa kaldede Tidepenge maae i Steden for de i

ovenmeldte Rescr. fastsatte 2 ß ugentlig af hver Svend,
udi Proportion af Udgivterne stige og falde til saadan

Summa, at samme kan være tilstrækkelige til de Syges

Forslegning og Døendes Begravelse, alt eftersom Older¬
manden med de af Lauget beskikkede Mestere og Sven¬
de, som med Indtægten og Udgivten af ovenmeldte Ti¬

depenge skal have Opsigt, finder fornøden (b); og maae

derefter enhver Svend, som ikke til en vis Tid maaned¬
lig vil erlægge sin Andeel, ved 2 Politiebetjente, uden

foregaaende Dom, for saadan sin Andeel, paa egen

Bekostning, strax udpantes (c). Ligeledes vil Kongen

og have bevilget, at de 2 Oldgeseller (O) maanedlig maae
tillægges for deres i forskrevne Maade havende Umage,
hver
(b) Cfr. Rescr. 3 Martii 1774.

(0) See Rescr. 4 Jan. 1776 og 3 Febr. 1779: men for¬
andret ved Rescr. 11 og Prom. 12 Novbr. 1785.

(0) See nu Rescr. 13 Maii 1775.

1751.
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6 Aug.

hver to Rigsdaler, hvilke 4 Rdlr. skal udredes af oven¬
meldte Tidepenge, og derudi reparteres; hvorimod dem

ganske intet skal betales for deres Extragang, men samme

skal være deres ganske Beiønning af Lauget, uben at ny¬
de noget videre, under hvad Navn det end være kunde.

6 Aug.

Rescr. (til Justitsraad og Generalprocureur
Luxdorph), ang. Approbation paa hans Beskri¬
velse over Hofretten, som er færdig, samt om Beskri¬

velserne over de Hvrige Rette, og Hjelpemidler dertil
fra Collegierne (e).

13 Aug.

Bevilgning, at, ligesom det ang. Auctionerne

imellem Auctionsforvalterne i Byerne og paa Landet ved
Rescr. af 3 Martii 1730 for Aggershuus=Stift er befa¬
let og fastsat, skal og hermed paa samme Maade i Chri¬
stjansands=Stift forholdes, saa at Auctionerne som
holdes over Borgernes Effecter der paa Landet, uden

for Byens Jurisdiction, ere beliggende, ved Stedets
Auctionsforvalter maae forrettes, imød at han med Lan¬

dets Auctionsforvalter deler det Salarium, som derfor

bekommes (1). (Efter Ansøgning fra Auctionsdirecteuren
paa Landet i benævnte 2 Stifter, som androg, at Auctions¬

forvalteren i Christjansand fornærmede ham).

28 Aug.

Rescr. (til Generalpostamtet) ang. at Bancosedle
herefter maae sendes baade med den agende og ridende

Post, imod at derfor paa agende Post betales halv saa

meget som for rede Penge (g), efter Taxterne af 4 Febr.
1735

(e) See Rescr. 12 Martii 1751 og Forordn. 15 Junii
1771.

(f) Bortfaldet ved Rescr. 10 Aug. og 14 Sept. 1753; efr.
Rescr. 2 Martii 1770.

(8. Sees i Plac. 13 Sept. 17515 men denne og Rescriptet

bortfalde ved Plac. 31 Decbr. 1773, 21 Juni og 19

Sept. 17775 Prom. 14 Junii 1774 og Plac. (i Rescr.)
12 Sept. 1775.
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1735 og 17 Julii 1750 (h), hvoraf de agende Poster 20 Aug.
igjen svare 5 Part til Generalpoftcassen; men at der
for Bansosedle med den ridende Post betales Porto som

sædvanligt. (Paa Generalpost=Amtets Forestilling, til mere

Sikkerhed for Afsenderne, end den Rescr. 15 Febr. 1745 giver).
Rescr. (til Khavns Magistrat), ang. strax at tilkjen¬ 27 Aug.

degive Muur= og Tommer Mesterlaugene i Khavn,

at ingen Mester under Straf maae i ringeste Maader vi¬
ge fra Tegningerne over Pladsene paa Amalienborg,

og overalt at parere Stadsbygmesterens Anvisende.

Rescr. (til Amtmanden over Kallundborg¬ 27 Aug.
Draxholm= Sæbyegaard og Holbeks=Amter),

ang. at det tiifalder ham at behandle Skiftet efter
Herreds= og Birke=Fogderne samt Skriverne i) paa

Landet, uanseet at de tillige kunde ansees som Fæstebøn¬

der af en Proprietarius; og bør Proprietairen angive
sine Prætensioner for Fæld, Besætning og videre til
Amtmanden, og lade dem af ham som Skifteforvalter
decidere.(Siden

Amtmanden er deres fornemmeste Øvrig¬

hed paa Landet, hvor deres Skifter skal holdes. — Paa Fo¬

respørgsel fra Amtmanden, i Anledning af, at en adjun¬

geret Herredsfoged, som besad en Fæstegaard var død
og da de fieste i hans Amter værende Herreds= og Birke¬
Fonder og Skrivere have Fæstegaarde at beboe, saa at Pro¬

pridtairerne, hvis de Fulde være berettigede til deslige Be¬
tjentes, ligesom ardee deres Bønders, Skifter at forrette,
vilde, naar de kunde have nogen Prætension ved Skiftet,

i saa Fald selv komme til at decidere deres egne Præten¬
sioner).

Rescr. (til Biskopen i Viborg), ang. hvorledes27 Aug.

Embedernes Forretninger ogIndkomsternes
Deling skal forholdes imellem Sognepræsten og den
Reside
(h) Cfr. R. 2 Febr. 1759.

(1) Og andre Kongelige Betjente, see Rescer. 15 April
1757.

V. Deel. 1 Bind.

3
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27 Aug. Residerende Capellan til Simmestede Hvam= og Hvil¬
som=Sogne (k).

Rentek. Skriv. (til Amtmændene i Aggershuus¬

28 Aug.

Stift), ang. at lade Præstegaardene ansætte for
en vis Skyld, for deraf at svare de til Dragon og Sol¬
dater=Hold behøvende Udredseler (D).

Canc. Skriv. (til Amtmanden over Lundenes¬

4 Sept.

og Bøvling=Amter), ang. at med Landeveienes
Reparation vil det forholdes efter Forordn. af 4
Martii 1690, og med Broernes Istandsættelse efter

Rescr. af 7 Octobr. 1735, m. v. (m).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬

10 Sept.

Stift), at det, angaaende Læredrenges Engage¬
ring til Kongelig Krigstjeneste skal have sit uforan¬

derlige Forblivende ved Resol. af 13 Julii 1742, og
at det derefter saavel i Odense som i de andre Kjøb¬

stæder udi Landet i alle Maader skal forholdes.(I
Anledning af, at samtlige Haandverkslaugene i Odense

anholdte, at ingen i Lære staaende Dreng maatte i Kon¬
gelig Militaire Tjeneste engageres, før han havde udtjent
sine Lære=Aar, da Land=Etatens Generalcommissariat be¬

rettede, at derom den 13 Julii 1742 var given Resolution).

10 Sept.

Rescript, ang. Paabud af Caracterer og Bestallin¬
ger til vor Frue=Kirketaarns Bygning i Khavn og

de fra den Norske Skolecasse dertil laante 12400 Rdlrs
Betaling (n).

24 Sept.

Rescr. (til Khavns Magistrat), ang. at Urtebo¬
derne maae aabnes, naar Aftensang er ude (o).
Rescr.
(k) Cfr. Rescr. 20 Junii 1740.
(D) Ser Rescr. 13 Julii 1753.

(m) Anhang af Rescripter ap;c. 1779, hvor Skriv. er in
extenlo.

(n) See Rescr. 21 Aug. 1761.

(0) Schons Udtog af Forørdn. III. 195.
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Rescr. (til Biskoperne i Norge), ang. at Gar¬ 1 Od.
nisonspræsterne maae ikke trolove Militaire
med Qvindespersoner af andre Sogne.
Gr. En og anden af Præsterne paa de Steder, hvor der
er Garnison, har forespurgt, om det ikke med Under=Offi¬

cerers og Gemenes Copulationer kunde forholdes som i
Danmark. — Men, da Garnisonspræsterne i Norge nyde
aparte Betaling for Garnisonens Betjening, og have des¬
uden andet Kald, saa at de ikke trænge til den Forderl aß

copulere Soldater med Qvinder af andre Sogne, befales:

Garnisonspræsterne skal herudinden forholde sig efter

Loven, og entholde sig fra Trolovelsers Forretninger
for Militaires med Qvindespersoner af et andet Sogn i

Byen, medmindre det af Brudens Sognepræst bliver
tilladt, at hun af en anden Præst maae copuleres med

en. Garnisonen tilhørende Militair Person.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Viborg= og 8 Oct.
Aalborg=Stifter), ang. at det med Jurisdictionen over

Løgstøer efterdags skal forholdes efter Rescr. af 4 Julii
1738, m. m. (P).

Rentek. Skriv. (til Amtmanden over Lundenes¬

16 OA.

og Bøvling=Amter), ang. Indsendelsen af Desig¬
nationer over Justitscassens Indtægter (a).
Gr. Ved Amtmandens Skrivelse af 26 Sept. sidstleden
har Rentek. erholdet den indsendte Designation og vedfulg¬
te Qvitteringer for de til Justitscassen fra 14 Julii 1750

Og; hvad han i
til ovenmeldte Dato indkomne Penge.
Anledning af deres Udeblivelse har anført, ang. de Ju¬
stitscassen ved Retterne tildemte Muleter, hvilke ham ere
ubekjendte, siden Stiftamtmanden foranstalter samme ind¬
drevne: da, siden Rescr. af 25 April 1750 ikke gjør nogen

Forandring i Forordn. af 6 Decbr. 1743, hvis 2den Post

befaler, at Stiftamtmanden til de i Stiftet beskikkede Amt¬
3 2

mand

(p) Af Rothes Rescripter III. 828; see det nævnte Rescr.
4 Julii 1738 vil ikkun findes i Registeret over Re¬
seript=Samlingen: begge ophævede ved Rescr. 21
Julii 1752.

(9) Anhang af Rescripter u. 1779: see Skriv. 16 Junii

1767, Prom. 9 April 1774 og Plac. 2 Febr. 1775.
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16 Oé.

mænd skal communicere, hvad Bøder de Skyldige under
deres Jurisdictioner ere tildømte

Saa ville Amtmanden sig herom til Stiftamtman¬
den addressere, da Rentekammeret formoder, at sligt i

Designationernes Indsendelse ikke skulde gjøre Ophold:

men, hvad den proponerede Mulct, af en Mark for hver

Dag, Vedkommende over 14 Dage med Qvitteringer og
Skifte=Acter udeblev, efter den Tid, at Justitscassens
Andeel deraf var bleven betalt, da kan Rentek. derudi ei
entrere.

22 Oä.

Rescr. (til Stiftbefalings- og Amtmændene i

Danmark), ang. visse i Proprietair=Birker fo¬
refaldende Auctioner, som ikke af Birke= men
Herreds=Betjentene bør forrettes (1).
Gr. Kongen er kommen i Erfaring, at Herredsfogder
og Skrivere paa adskillige Steder i Danmark, skal tilegne

sig at holde de inden Proprietair=Kirker forefaldende Aucti¬

ner, saasom over Forpagtning af Kongetiender der ikke
tilhøre Birke=Herren, men han dog eier Kirken, og har

Herligheden til Præstegaarden; ligesaa over Meubler og Los¬
øre paa Præstegaardenes Grund inden Birket, naar den,

som saadanne Effecter eier eller sig har efterladt, ikke ho¬
rer til den geistlige, men under den civile Jurisdiction: og,

hvorved Proprietairernes Birke=Dommere og Skrivere for¬
mene sig at hlive fornærmede. Til slig Dispute i Fremti¬
den at forekomme, er funden for godt, at, efterdi Forordn.
af 19 Derbr. 1693, §. 16 expresse melder, at, anlangen¬
de de Auctioner, som Proprietairernes Birkedommere maae

forrette, da skal dermed ei Andre være meent, end enhver
Proprietairs egne Bønder og Tjenere i hans Birk,

Saa skal det og ikke være Birkedommerne tilladt, at

auctionere hos nogen Fremmed som ikke staaer under
Birkepatronens Herskab, i hvor samme sig end paa Bir¬

kets Grund maatte opholde, og, hvad Auctioners Hol¬

delse over Konge=Tienders Forpagtning angaae, da
vil Kongen, at, i Fald Kongetiendens Hartkorn er in¬
den

(1) See hertil Rescr. af 14 Julii 1752, 20 Julii og 7

Decbr. 1753 samt 25 Martii 1758.
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den Birket, saa at den ydes af Birkets Bønder, skal det
22 Oct.
tilkomme Birkedommeren at sætte den til Forpagtning

paa Auction, dog at Herredsfogden, i Fald noget af
Tiende=Ydernes decimerende Hartkorn ligger uden for
Birket, og ei henhører under Birkeherrens Jurisdiction,

nyder derfor sin Aupart pro qvota af det derved faldende
Sallaerio

Rescr. (igjennem Krigscancelliet communiceret 23 OR.
Commandanterne i Kjøbenhavn og Christjanshavn
samt Cheferne for Livgarden til Fods og Grenadeer¬

Corpset), ang. Bødernes Nedsættelse for Under¬

3

Officerer og Gemene, der kjøbe Gods og Klæder af

NXogen, som ikke dertil er beskikket (S).
Gr. Ved Forordn. 27 Julii 1742 er blandt andet an¬

ordnet, at Ingen af en Soldat Matros eller anden Per¬

son, som ikke af Øvrigheden dertil er antagen eller med
Beviis forsynet, maar kjøbe eller sig tilhandle Klæder eller

saadanne Sager, under 10 til 50 Rölrs Straf; hvilket
ved Rescr. af 31 Julii 1744 er formildet, at Folk af bor¬

gerlig Stand som findes at contravenere forestaaende An¬
ordning, skulle ikkun betale fra 1 til 50 Rdlr. efter Kjø¬
bernes Omstændigheder og de kjøbte Vares Værd.

Dette Aar 1744 i Henseende den civile Etat udgang¬
ne Rescript skal ogsaa strække sig til de i Kjøbenhavn gar¬
nisonerende og ellers forlagde Regimenter eller Corps, og

altsaa den paa slig forbuden Handel satte Pengestraf, i
Henseende til de for største Delen ligesaa uformuende og

uvidende Gemene og Under-Officerer samt deres Hu¬

struer fra. 1 til 50 Rdlr. efter Omstændighederne be¬
stemmes.

Rescr. (til Biskopen i Aarhuus), ang. at An¬ 29 Oct.

neret Estruplund skal tages fra Ørsted=Kald, og
henlægges til Voere=Kald; hvorimod Sognepræsten i
3 3

Ørsted

(6) Af Rothes Rescripter II. 693, og Schons Udtog af

Forordn. III. 420, cfr. Forordn. 26 Decbr. 1770.
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29 OA.

Ørsted skal være befriet for at holde en Residerende
Capellan (t).
Rentek. Skriv. (til Land=Etatens Generalcommissa¬

30 Oct.

riat), ang. at Consumtionsforpagterne i Odense ikke kan

tilkomme Græspenge af de Creature, som til Office¬
rernes egen Huusholdning græsses paa de Regimenterne

til fri Disposition overladte Kongelige Marker: men

at Folkeskatten af deres Folk, som ikke holdes til Krigs¬
tjenesten, bør erlægges (u).

2 Novb,

Land=Etatens Gen. Commiss. Skriv. (til Regiments¬
cheferne i Odense), hverved forestaaende communiceres.

5 Novh.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at alle Militaire paa Landet skulle svare
Tjende.

Gr. Kongen er bleven refereret a) den imellem Præsten

til Borup og en Under-Officeer ved det Sjellandske Natio¬

nal=Regiment reiste Sag, ang. nogle Aars resterende Qvæg¬
tiende, hvorfore Under=Officeren af Præsten var bleven
søgt og tiltalt ved Svenstrup=Birketing, og over ham hæn¬
det Dom til Tiendes Svarelse m. v.; b) de af Biskopen
og Generalprocureuren paa den ene, samt General=Audi¬

teuren paa den anden Side givne Betænkninger og Er¬
klæringer.

Ei alene denne Under-Officeer men endog alle Mi¬

litaires paa Landet, skulle herefter som tilforn svare
Tiende efter Loven.
*

12 Novb.

Rescr. (til Amtmanden over Koldinghuus=Amt),
ang. at Herredsbetjentene i Nørvangs=Tyrrild=Herred
maae ei tilegne sig uvedkommende Auctioner hos Mi¬
litaire (V).

Gr. Byefogden og Skriveren i Veile, som tillige ere

Herredsfoged og Skriver i Nørvangs=Tyrrild=Herreder,
have

(t) Af Wandalls Geistlige Anordn. II. 44.

(u) See nu Consumt. Fdn. af 1778, især Cap. 110912.
(y) See nu Forordn. 16 Junii 1752 og Rescr. 10 Aug.
1753.
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have andraget, at, efterat forrige Oberstlieut. Ahrens¬ 12 Novb.
dorff, som forlængst af Tjenesten har været dimitteret,
ved Døden var afgangen, og efterladt sig Sæbegaardene

Stougaard og Alsteb med en Dcel Meubler og Huusgeraad,
i
hvortil Generallieutenant og Commandant Dombroch
Rendsborg, især hans Frue var eneste Arving, skal bemeld¬

te Generallieut. Dombroch have ladet bekjendtgjøre i Avi¬

serne, at bemeidte Gaarde og Gods med dertil hørende saa¬
velsom Meubler og Losøre skulde ved Auction paa Stou¬
gaard d. 15. Sept. sælges, og tillige indkälder Stervboets
Creditorer, deres Fordringer at anmelde, samt skrivtlig re¬

qvireret bemeidte Herredsbetjente til at forrette berørte
Auction, og til Publication at udstæde de behøvende Aucti¬
ons=Placater; hvorefter de og d. 15 Sept. skal have ind¬

funden sig paa Stougaard, samme Auction at foretage og

forrette da Ridefogden Udson skal være fremkommen med

Beretning, at de ommeldte Gaarde og Gods vare solgte

underhaanden, og da de derpaa begyndte Auctionen over
det øvrige, skal Over=Auditeuren fra Rendsborg have meldt
sig som en Committered fra General=Anditeuren, med Paa¬

stand, at det tilkom ham at forrette denne Auction; hvil¬
ket uagtet, siden de, og ikke han, dertil var reqvireret,
og Meublerne fandtes i Stervboen under deres anbetroede

Herreder, de ere vedblevne, og have continneret Auctionen,
X
ombedende derzos,
at deres Forretning herudinden maatte
vorde approberet. Og, som Rescr. af 26 Decbr. 1750 be¬
faler den militaire Etat at entholde sig fra at forrette

Auctioner over alle de Ting, som vedkomme Jördegods,
Landbrug, borgerlig Næring, Manufacturer og deslige,

de Militaires Krigstjeneste eller Huusholdia, som Mili¬

taires, uvedkommende Haandteringer, saa skal dog bemeld¬
te Over=Auditeur, som med Maior Jenssen beskikket Skifte¬

Commissarier i Stervboen efter afg. Oberstlieut. d’Audischon,
der i Rendsborg ved Doden er afgangen, og har efterladt

sig Sædegaarden Haraldskjær samt Fabrigve=Huse med der¬
til hørende Haandverks=Brug og Redskab, saavelsom Boe¬
have, der i Norvangs-Herred beliggende, ladet sig for¬
staae at være berettiget til at forrette Auctionen over de
paa enme Gaard, og Huusholdningen sammesteds, tilhø¬

rende Løsøre: desaarsag Herredsbetjentene derhos have an¬
holdet, at Over=Auditeuren maatte befales, ikke at befat¬

te sig med nogen Deel at auctionere paa bemeldte Haralds¬
kjær men at de maatte blive haandhævede, Auctionen at
forrette saavel over Hovedgaarden med dertil hørende

Gods og Eiendomme, samt Fabriqverne, og derved besin¬
dende Haandverks=Redskab eller Huusholding med andet
paa Gaarden befindende Meubler og Løsøre.— Som Ge¬

nerallieut. Dombroch var eeneste og myndige Arving efter
Oberstlieut. Arensdorff, saa at intet Stervboe eristere¬

de, men Arvingen, fra den Tid Oberstlieutenanten dø¬

de, var at ansee som Eier til Efterladenskabet, følgelig,

at hvad Slags Auction han fandt för godt at lade for¬
3 4

anstal¬
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anstalte da at burde dermed forholdes efter Rescriptet:

12 Novb.

saa befales,

At Amtmanden tilholder Byefogden til General-Au¬
diteuren at udbetale det oppebaarne Auctions=Salarium,

samt derhos alvorligen at betyde begge Rettens Betjente,
at de i Fremtiden entholde sig fra, at paastaae Rettig¬
hed til at for sauctionere de Poster, som ikke i Rescrip¬

tet af 26 Decbr. 1750 udtrykkelig ere meldede, dem hos
de Militaires at tilkomme.

Canc. Skriv. (til det Islandske og Finmarkske Com¬

16 Novb.

pagnie), indeholdende Kongelig Resolution, at endeel af

de Delinqventer af begge Kjøn, som i Danmark erc el¬

ler vorde dømte til evig Fængsel, skal herefter aarlig
med de fra Khavn til Finmärken afgaaende Compagniets

Skibe didsendes, for at hjelpe til at peuplere Landet (X).

19 Novb.

Rescr. (til Borgemestere og Raad i Kjøben¬
havn, og Notits til Overpræsidenten), at alt hvis
som i Kjøbenhavn og Christjanshavn herefter
maatte foresalde, angaaende Borgerskabet, enten med

Borgeres Arrestering eller deslige, det have Bor¬

gemestere og Raad Overpræsidenten at tilmelde.
(Saasom det den 22 Octobris næstafvigt ved seneste Brand¬

session, som holdtes nogle Dage før Mynstringen over
Brandfolket i Khavn skal have tildraget sig, at 3 Muur¬

svende af Stadthaupmanden, Brandmajoren og de flcre
tilstedeværendeSessionens=Committerede ere blevne arrestere¬
* *
de, fordi de ikke har vildet gjøre Vagt, ei heller til Brand¬

budet betale 8 Skilling, som aarlig skal ikkuns kunde be¬
drage sig til 1 Mk., men dog ikke ved nogen Kongelig Be¬

faling er anordnet, skjønt det stedse skal have været en Ved¬
tægt: hvilke 3 Muursvende uden noget Forhør eller Anmel¬

delse til Overpræsidenten indtil den 27 dito i Arresten ere
blevne hensiddende der kkal have givet Anledning til den

af en stor Deel Muursvende ved Mynstringen d. 26 Einsd.
forøvede strafværdige Tumult og Opløb, som dog formenes,

i Fald fornævnte Overpræsident om det forhen Passerede
havde havt KundFab, skulde kunde være forekommet; og

det ved Brandordn. af 9 Maii 1749 er anordnet, at Over¬
præ¬

(7) Dette kom ikke i Opfyldelse; see Rescr. 7 Jan. 1752.
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præsidenten skal ved forefaldende Ildebrand ei alene være

19 Norh.

Filstede men endog især have øverste Commando over alt
Borgerskab og Brandfolk, med videre, som derom ved sam¬

me Brandordnings 46de Art. er forordnet).

Rescr. (til Biskoperne i Norge), hvorved Rescr. 26

Novh.

af 1 Julii 1690, ang. at der af Prædikestolen skul¬
de gjøres Bøn for Urder-Officerer, Xyttere, Drago¬
ner og Soldater, som harde begaaet Leiermaal, revo¬

ceres og tilbagekalbes. (Siden det, som angaaende Leier¬
maale, der af de Militaire begaaes, ved ovenmeldte Re¬

seript er foranstaltet og befalet, er ved senere Kongelige
Anordninger in totum forandret).

Rescr. (til Amtmanden over Coldinghuus¬

Amt, og Norits til Biskopen i Ribe), ang. at de
verdslige Rettens=Betjente skal entholde sig fra
Skifter efter Degne, som beboe de saa kaldede Cassa,
Zuse (V).
Gr. Biskopen har andraget, at Regimentsskriveren til¬
ligemed Birkedsmmeren skal have indsunden sig i Sterv¬

bvet efter en i Erritsoc, under Eldbo=Herned, ved Døden
afgangne Deon, og tilholdet sig samme Skiftes Behand¬

ling, paa Fundament at han havde bebvet et af de indret¬

tede saa kaldede Cassa=Huse: i hvilken Anledning Provsten
havde tilskrevet Regimentsskriveren, for at formaae ham
til at frafalde sit formeentlig imod Loven og de Geistliges
Privilegier stridende Foretagende, men derpaa bekommet

til Svar, at han holder sig til bemeldte Skiftes Holdelse
berettiget baade efter Loven og Forordn. af 10 Aug. 1695,
dens 33te Art., som tillader ham at holde Skifte efter alle

paa Rytterdistrictet Afgaaende, undtaaen for saavidt For¬
ordn. af 14 Julii 1730 i Henseende til de Militaires gjør

Forandring; saa og efter Praxin, da hans Formand skal
i lige Tilfælde have holdt Skifte efter 2 paa slige Cassa¬
Huse afganane Degne; desligeste efter Rescr. af 25 Junii
1725.

Men, da det ingensteds i Loven findes befalet

at Regimentsskriveren skal forrette slige Skifter efter Geist¬

lige, men meget mere ved Lovens 5te B. 2det Cap. 9ode
Art. er fastsat, at Geistlighedens Skifter forrettes ved Her¬
redsprovsten og medtagende 2 Præster Forordn. af 10 Aug.

1695 ei heller melder noget om Geistlige Personers Skif¬
ter, enten i det ene eller i det andet Tilfælde; ligesom det
3 5

og

(y) Dette Rescript kan vel ikke ansees ophævet, fordi
Ryttergodset er solgt; efr. Rescr. 28 Novbr. 1755.

3 Der.
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3 Dec.

og efter Rescr. af 25 Junii 1725 alene tilkommer Regi¬
mentsskriveren, at holde Skifte efter afdøde Geistlige En¬

ker paa Ryttergodset, men strækker sig ikke til de i virkelig

Geistlig Embede staaende Betjente, saa befales,

At Amtmanden tilholder Rettens Betjente at enthol¬

de sig fra dette og deslige Skifter.

Rescr. (til Khavns Magistrat), ang. hvad der heref¬

3 Dec.

ter skal ansees for fuldt Læs at kjøre med Vognmæn¬

denes Gadevogne i Kjøbenhavn (2).

Resolution, ang. Oplag i Helsingøer (a).

5 Dec.

Rescr. (til Biskopen over Trondhjem=Stift),

5 Dec.

ang. at Døde ei maae begraves førend det til¬
kjendegives Præsten og han Faster Jord derpaa, m. v.
Gr. Saasom det erfares, at, endskjønt saavel Lovens
2

— 10 — 1 som og Kirke=Ritualet befaler Præsterne at

kaste Jord paa de Døde, og antegne dem i Kirkebogen,

skal det dog paa endeel Steder iblandt Bønderne udi dette
Stift være indført, at de selv begrave deres Døde, uden

enten at forlange af Præsten Jordspaakastelse, eller engang
at give Præsten det tilkjende: saa befales,

At Biskopen ved Provsterne og Præsterne, hver for

sine anbetroede Menigheder, lader det overalt i Trond¬
hjems=Stift bekjendtgjøre, at ingen maae understaae sig

at begrave eller lade begrave noget hendød Menneske,

uden at give Præsten det tilkjende (b), under to Rdlrs
Straf, 1 Rdlr. til Sognets Fattige, og. 1 Rdlr. til

Sognets Skole=Cassa. Og da der ere adskillige Kirker,

hvor der ikke holdes Tjeneste uden hver 3die eller 4de Uge,
hvor Præsten for Veiens Længde ikke oftere kan komme,
saa at det vilde blive Præsten, der nyder Intet for Jords¬

paakastelse, alt for bekosteligt at reise saa lang Vei, saa¬
velsom

(2) See Plac. 6 Decbr. 17515 Rescr. 7 Sept. 1767 og
19 Febr. 1768.

(a) Lybeckers Udtog III. 364; sec Resol. 22 April og 6
Maii 1771.

(b) See Rescr. 5. Decbr. 1783.
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velsom ubeleiligt for Menigheden at hente ham: saa maae 18 Dec.
det være Vedkommende tilladt at nedsætte deslige Liig

i Gtaven, men ikke, uden sligt for Klokkeren, eller
den, hos hvilken Kirke=Naglen forvares, at bekjendt¬

gjøres, og, naar Præsten kommer til Kirken, at give

ham det tilkjende, og begjere hans Tjeneste med Jords¬

paakastelse efter Loven og Ritualets Befaling; men,
hvor Præsten boer saa nær der skal det ham tilkjendegi¬

ves før Begravelsen- og haver da Præsten i sin Mini¬

sterialbog uden Forsømmelse at antegne den Afdødes
Navn, Alder, Sygdom og Endeligt.

Rescr. (til Stiftbefalings= og Amtmændene i24 Dec¬
Danmark), ang. at føie den Anstalt, at Forordnin¬

gen af 31 Octobr. 1740 om Deserteurers Paa¬
gribelse aarligen een Gang paa Tingene i Amtet til

Alles Efterretning vorder aflæst. (Paa det at Ingen
skal have Aarsag at undskylde sig med Uvidenhed derom¬

saasom, det, uagtet Befalingen i denne Forordning, er
fornummen, at adskillige fra Armeen deserterende Sol¬
dater hos Bønderne paa Landet i en eller anden Pro¬
vince have paa nogen Tid opholdt sig i Skjul, indtil de

have kundet sinde Leilighed, aldeles at undvige; og, naar
Sag imod Bønderne for saadan deres formastelige For¬

hold er bleven anlagt og undersøgt, have de paaskuden

at være uvidende om de, til Desertionen at forekomme,
udgivne Forordninger).

Gen. Kirke=Inspectionscollegii Prom. (til Bi¬ 30 Dec.

skopen i Ribe), ang. at Præsterne i Amtet Haders¬
leben i Henseende til Copulationer, naar Brud¬
gommen er af Hadersleb=Amt og Bruden af Jylland,
skal conformere sig den Danske Lovs Bydende, saa at

Copulationen skal forrettes af det Steds Præst hvor

Bruden sig opholder, m. v. (c).
Rescr.
(0) See Rescr. 1 April 1757, 4 Martii 1763 og 21
Martii 1783.
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——

31 Der.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),

ang, at Øvrighed, Overformyndere, Formyn¬
dere og Forstandere i Bergen maae, formedelst den

Byen overgangne ulykkelige Ildebrand vederfares den

samme Naade, som Kjøbenhavn ved Forordn. af 23
Decbr. 1729 blev forundt, saa at de, for hvad Midler;
hvoraf efter Examinations=Forretningen Noget maatte

tabes og kommes tilkort, maae være frie og angerløse;

dog skal Gvrighed &amp;c. *. (0) Ansvar.

——
—

* ———

—

—
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7 Jan. Weser. (til Directeuren for Øresunds=Told, og
Notits til Stiftbefalingsmanden i Sjelland), ang.

at de Øresunds=Toldbetjente, som i Helsingøer
eie Grunde og Huse, bør, lige med andre Indvaane e,

efter Loven betale Skat og Indqvartering, naar de ik¬

ke ved Kongelig Bevilzning derfra ere exiperede.
7 Jan.

Rescr. (til det Islandske Compagnie), ang. at det,
ved Kongen gjørende Forestillinger om Delinqventer ef¬

ter Resol. af 16 Novbr. 1751, skal vorde iagttaget, at
ei for mange af saadanne Folk til Fiskeleierne i Finmar¬

ken vorde afskikkede. (Saasom Compagniet befrygtede
slette Folger for Indbyggerne) (e).

7 Jan.

Bevilgning, hvorved det Krigs-Hospitals¬

og Officeer-Enke=Cassen under 6 Decbr. 1717
meddeelte Beneficium paupertatis derhen ex enderes
at samme ei alene skal strække sig til de Sager som fø¬

res paa Cassens Vegne, samt de deri udstædte eller ud¬
stæden¬

(0) Ligesom Rescr. 27 Julii 1771.
(c) Dctte kom ikke i Opfyldelse.
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stædende Dommes og Acters Beskrivelse paa ustemplet 7 Jun.
Papiir og foruden Skriverløns Betaling, men endog
være at forstaae for de øvrige for bemeldte Casser forefal¬

dende Forretninger, saasom Executioner, Udlæg i
Sterv. Fallit= eller Opbuds=Boer Indførseler
eller Auctioner for hvilke Rettens Betjente, i Til¬

fælde hvor de Skyldige ei selv kunne betale, ei heller
maae paastaae eller fordre nogen Betaling, men at

alle Actus Judiciales af dem gratis skal førrettes (t).
(Efter Ansøgning fra Directeurerne for bemeldte Casser,
som forestillede, at nogle Rettens Betiente formeente at

Bevilgn. af 6 Decbr. 1717 ikkuns skulde strække til Pro¬
cesserne Dommenes og Acternes Beskrivelse men ingen¬

lunde til andre Forretninger, for hvilke paastaaes Betaling).

Rentek. Skriv. (til Fogderne i Norge), ang. 29 Jan.

ved Jordegodsers Afhændelse nøie at iagttage,
deels at ingen Gaard enten ved Salg eller i andre Maa¬

der skilles ved nogen Part af den Grund og Herlighed,
som dertil forhen har lagt, og kunde forvolde, at den
øvrige Deel af Stedet ikke kan holdes behdrig vedlige;
deels at Ingen sælger sin Gaard til nogen Uformuende

eller saadanne Personer, som fornd skjønnes, ikke deraf

at kunne svare de Kongelige Skatter: og, i Fald sligt
befandtes da samme med sine Omstændigheder straxen

til Kammeret at indberette (E).

Dronningens Resolution, at Tinget for 31
Hirschholms-Amt, som hidtil har været holdt hver
Torsdag, maae nu herefter holdes hver Mandag paa

sit sædvanlige Sted ved Hirschholm (h).
Rescr.
(6) Udvidet ved Rescr. 24 Maii 1765 og Bevilgn. 20
Decb. 17705 hvorhos maae sees Fund. 30 Aug. 1775,
§. 20.

(8) Af Lybeckers Udtog II. 506. Maaskee, er det af Aar
17505 ser Skriv. 29 Jan. 1750, Forord. 29 April

1752, §. §.1 og 2, 18 Decb. 1764 og 14 April 1769.
(h) Af Rothes Rescripter I. 71.

Jan.
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Rescr. (til Amtmanden over Finmarkens-Amt,

18 Febr.

og Notits til Missions=Collegium), ang. i Amtet
at lade forbyde al Brændevins og stærk Driks
Salg og Udsælgning ved Kirkerne for Almuen om
Løverdagen eller Dagen for nogen efterfølgende hel¬

lig Dag, uden alene til Syge under vilkaarlig Straf,
baade for de Sælgende, saa og for de af Almuen,
som med nogen Slags Ubeskedenhed eller Trusel vil¬

le understaae sig, at tvinge Nogen til at sælge

Brændeviin eller anden stærk Drik paa slige Dage (i).
(For at see afskaffet den Misbrug, som i Amtet med Bræn¬
devins Udsælgning ved Kirkerne, hvor Handelshusene me¬

stendeels ere anlagte, skal begaaes, der ofte foraarsager

grove Forargelser, i det mange af Almuen, som komme
gemeenligen om Løverdagen til Kirken, i Steden for at

berede sig alvorlig til den følgende Dags Helligholdelse, ei
alene strar drikke sig drukne, men endog yppe Klammerie,

og øve anden Gudsfortørnelse, ja end ikke undsee sig ved,
i slig Tilstand at komme til Præsten, for at lade sig tegne
til Guds Bord næstfølgende Dag, og, naar det dem med
vedbørlig Erindring uegtes, tør vel og være de, der bru¬

ge usømmelige Ord imod deres Sjelesørgeres velmeente
Formaning, og, naar Vedkommende undertiden have

vegret sig for at skjenke stærk Drik for den om Løverdagen
samlede Almue, bruge unyttige Ord, med Trusel at ville

tage selv, m. v.)

18 Febr.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i
Ribe), ang. at den imod de Roman-Catholske
Patres med Flere i Fridericia, formedelst Maren Boyes

Forførelse til deres Religion, anlagte og paadømte Sag
skal være aldeles ophævet, m. v.; saa og at vedkommen¬

de Papister i Fridericia skal betydes, at, saafremt de
herefter directe eller indirecte, skulde overtale og be¬

væge Nogen af de Kongelige Undersaatter til den Pa¬

pistiske Religion, da skal imod Enhver af dem efter

Lovens Strenghed forfares (k).

Rescr.
(1) See Forordn. 8 Martii 1757, §. 3 og Rescr.131
Decb. 1762.

(R) See Rescr. 28 Jan. 1746 og Fdn. 19 Sept. 1766, ). 1.
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Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. 3 Martii¬

at Høieste=Rets=Advocater, som ingen borger¬
lig Næring og Haandtering bruge, men alene ernære
sig af at gaae i Rette, skulle for al Skat af borger¬

lig Næring, i Corformitet med Lovens 3 —6 — 2,
som privilegerede Personer være befriede. (Saasom
de ere virkelig Officiales og Betjente ved Høieste=Ret;
men der, af det at en eller anden saadan Advocat har

havt Bryggergaarde, og saaledes brugt borgerlig Næring,
blev taget Anledning at ansætte nu En, nu en Anden,

af dem i Byens Skat, enten de brugte borgerlig Næring
eller ikke).

Rentek. Forbud paa Kridsteens Udførsel fra Møen (D). 4 Martii.

Rescr. (til Patronen for Collegio Medico), ang. 10 Martii.

at Kongen til Collegzo Medico, og dets Udgiv¬
ters Bestridelse, af Zahlcassen vil have skjenket aarlig
400 Rdlr. indtil videre, som til dets Patron skal vorde

udbetalt, for derover til Collegii Nytte og Udgivter at

disponere; hvorhos befales, at der af Collegio Medico

bliver corresponderet med de habileste Medicis og an¬

dre Vedkommende i Kongens Riger og Lande, for at
samle sig Efterretning om, hvad curieux og mærkvær¬

digt, der in Physicis, Anatomicis, Botanicis og til

Medicinen henhørende Ting hvert Aar maatte forefalde.
(Paa det deslige Mærkværdigheder og forekommende eu¬
rieuse og nyttige Tilfælde, der ellers maatte blive ube¬

kjendt, kunde indføres udi aarlig af Jacultetet udgivende
deslige Actis Medicis, som i forrige Seculo fra 1671 til 1679

ved afgn. Th. Bartholinum findes udgivne, og ved Collegia

Medica paa andre Steder pleier at iagttages; og dermed
gjøres Begyndelse, saasnart skee kunde).

Rescr. (til de Deputerede for Financerne), ang. 10 Martii.

disse 400 Rdlrs Udbetaling.
Rescr.
(D See Toldtarifen 1762 paa Kalkstene; ophævet ved

Toldtarifen af 1768.
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—

10 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Trond¬
hjem=Stift), ang. at Indbyggerne i Nordlan¬
dene skal i Freds=Tider være fri for Udskrivning til
Landmilitie; men at alle frie Gaarde i Stiftet skal
indtages i Lægder.
Gr. Eftersom af mange indkomne Besværinger og Fore¬

stillinger noksom har været at fornemme, at Udskrivning
til Landmilitie, og hvis déraf dependerer, i Nordlandene,
ei uden store Vanskeligheder skal kunde introduceres: saa

finder Kongen, i dets Betragtning, for godt,
Herved aldeles at contramandere de Anstalter, som

ere gjorte til at indrette 2 Nationale Infanterie=Com¬

pagnier i Helgelands=Fogderie i Nordlands=Amt; og
vil end ydermere at Indbyggerne i Nordlandene,
herefter som tilforn, i Freds=Tider skal være forskaa¬
nede, for deslige Militaire Onera og deraf flydende

Udgivter. Men, paa det det første Trundhjemske
Tationale Regiment til Fods, som bemeldte 2 Com¬
pagnier vare destinerede til, alligevel maatte kunne ved¬
børlig blive completteret, uden at gjøre Skaar i den Ind¬

retning med Dragonernes Augmentation i Trundhjems¬
Stift, da er resolveret, at der i Stiftet alle hidindtil
værende fri Gaarde, saasom Præste= Fogde¬ Skri¬

ver: Lehnsmænds., Post,Proprietairers og Gast¬

giver-Gaarde (de privilegerede adelige Sædegaarde

dog undtagne), saa og Over= og Under-Officerernes
Qvarterer ved det Trundhjemske Dragon=Regimente,

skal, ligesom i Aggershuus=Stift er allerede paa sam¬

me Maade bleven iverksat (m), indtages til Lægder og
Inddelingen derefter skee imellem samtlige 3 Trundhjem¬

ske Infanterie Regimenter, saaledes, at ethvert af de

samme faaer sine complette Lægder. Hvorimod fra Kam¬
mer Collegio er føiet den Anstalt, at Over= og Under¬

Officererne ved Dragonerne i Trundhjems=Stift maae,
i Ste¬

(n) See Rescr. 13 Julii 1753.
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i Steden for Qvartever, der herefter som meldt for

10 Martii.
dem ophører, godtgjøres af Dragon-Cassen hver 10 Rolr.

aarlig. Dernæst vil Kongen og, at Lehnsmændene og

Postbønderne skal nyde deres fri Karl men derhos de

sidste, som for Eftertiden maae betale til Lægds=Cassen
Munderings=Penge, ligesaa at svare Udredning, som

de hidindtil har væcet befriede for hvis Udgivt dem
igjen bør godtgjøres af Fogderne i deres øvrige Skat¬
ter. Over denne Indretning skal en Plan forfattes, og
til Kongelig Approbation indsendes.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang. 17 Martii.
Limitation og Forandring i Scheen=Byes Pri¬
vilegiers 2den Post.

Gr. Han har forestillet, at, da det ved den 2den Post
i Privil. af 14 Novb. 1749 er bleven anordnet, at de

Danske og Vesterlandske Fartøier af Toldbetjentene ved
Indseilingen i Langesund skulle forsegles=, og samme ikke

brydes, førend de komme til Scheens=Brygge, saa er der¬
over de Udenbyes=Borgere indkommen med lige Klagemaa¬
le og Besværinger, som i Aaret 1737, da Byen ligeledes
med saadant Privilegio, som forbemeldt, var bleven be¬

naadet, men den Tid efter Stiftbefalingsmandens Forslag
bleve bilagde, og bestaaer derudi, at deres Vare, naar

de saaledes Fkal passere forbi deres Bopæle op til Scheen,
og derfra maae hentes tilbage, blive dem saa meget kost¬
barere, og desuden maae være underkastede Farligheder,

saasom de maae nedføres i aabne Baade, hvorfore de paa
Scheens=Raadstue samtlig have været forsamlede, og der

i efterskrevne Poster igjen ere blevne enige: 1) at de Dan¬
ske og Desterlandske Fartøier skulle, førend de til Scheen
opseile, losse til de i Forstæderne boende Borgere den dem

efter Rescr. af 12 Julii 1737 bevilgede 3die Deel Vare,
hvoraf Borgerne i Langesund Fulle have 22 Deel, de i Bre¬

vig 24 Dele, og de i Porsgrund, hvorunder Borrestad og

Graatten vare indbegrebne, de øvrige 34 Dele: 2) at in¬
gen af Borgerne enten i Scheen eller Langesund, Bre¬

vig og Porsgrund, maatte tillades at sælge eller levere
af Fartøierne nogen Slaas Vare af hvad Navn nævnes

kunde men at Enlver skulde være tilpligter (under vilkaar¬

lig Straf) at losse alle de Vare, han for egen Regning
med egne eller befragtede Fartøier indbringer, eller af Ind¬
kommende kjøber, paa hans egen Søebod eller Loft, for¬

end

V. Deel. 1 Bind.

Aa
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17 Martii. end han deraf sælger noget enten til Borger, Bonde eller
Andre: 3) at det maatte paalægges dem eller den af Bor¬
gerne i Forstæderne, som indbringer Vare, med egne be¬
fragtede Skibe, at beedigede, om forlanges, at det sig
saaledes virkelig forholder, som deres producerede Certe¬

partier og Connossementer udvise, og at ingen til borger¬

lig Handel Uberettiget i saadan Ladning havde mindste
Deel: 4) at Fartøierne, foruden den forhen befalede For¬

segling af Toldberjenterne, maatte af den Borger som
paa ethvert Sted sidst kjøber tillige forsegles, og at det
ligeledes maatte forholdes med de Fartøier som med no¬

gen Vare udgaae fra Scheen til Forstæderne: — hvilke.
saaledes imellem saavel de uden= som indenbyes Scheens

Borgere indgaaede Poster, og, som Vice=Stath. efter Ste¬
dets Situation holder for billige og tjenlige, til al Mis¬

forstaaelse imellem Borgerskabet herefter at forekomme,

samt at betage de Uberettigede Leilighed, til at fornærme

dem, han har indstilt til Approbation.

Udi Scheens=Byes Privilegiers 2den Art. maae skee

den begjerte Limitation og Forandring, saaledes som i

foranførte 4 Poster er anført, og som til den Ende her¬
ved approberes.
17 Martii.

Rescr. (til de Deputerede for Financerne og

Notits til Directeurerne for de Fattiges Væsen),
ang. at af Kongens Cassa for det Første og indtil

videre maae til Stiftelsen for Hittebørn henlægges end¬
nu 750 Rdlr. (n), som da gjør tilsammen 1500 Rdir.
aarlig, der betales i 4 Terminer.

24 Martii.

Rescr. (til Biskopen i Trundhjem), ang. et Se¬

minariumi Lapponicum i Trundhjem, og Fuld¬
førelsen af et Lexicon Lahponicum (0).
Gr. Efterat Kongen har approberet at et Seminarium
Lapponicum i Trundhjem skal vprettes for derudi at dres¬

sere nogle duelige Subjecta, der i Tiden kunde bruges til
Lærere for Lapperne i Finmarken og Nordlandene, og be¬
handle dem i deres eget Sprog, til Missionsverkets bedre
Frugt

(n) See Rescr. af 13 Martii 1750 med de i Noten der¬
ved nævnte Anordninger.

(0) I Endeel forandret ved Rescr. af 3. Novb. 1774,
cfr. Rescr. 17 Novb. 1758.
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Frugt og Fremgang iblandt dem, har Missions=Collegium 24 Martii.
nu gjort Forslag, som i alt er approberet.

Hr. Knnd Leem er beskikket til at være Docens ved

1. 1.

bemeldte Seminarium, og at undervise i det Lappiske

Sprog saa mange Alumnos af den Latinske Skole i
Trundhjem, som der maatte findes fornøden at udvælge,
og saa mange Timer om Ugen, som dertil udkræves;

samt at fuldfærdige, saasnart mueligt, det under Hæn¬

der havende Lexicon Lapponicüm. Præsten for Ho¬

k. 3.

spitalet og Tugthuset i Trundhjem skal af sine Indkom¬
ster pensere aarlig 200 Rdlr. til forberørte Seminarium.

Af Schougens Kald i Trundhjems=Stift maae til det¬

5. 4.

te Verk henlægges de 100 Rdlr., som Sognepræsten Hr.

Testmann hidindtil har penseret til nu afg. Troyels
Enke. Det Præbende, Helvardi og Erici kaldet, som

5. 5.

forhen har tilhørt Trundhjems Lectorat, men nu er hen¬

lagt til Notarium Capituli, og anslaaes til omtrent aar¬

lig Indkomst 50 Rdlr., skal til dette Seminarium an¬
vendes. Biskopen haver at foranstalte, at in Subsidi¬

5. 6.

um til dette Institutum en Tavle bestandig bliver om¬

baaren til hver Aftensang i Trundhjems Sognekirker,
og hver Høimesse i Christiansund og Molde, hvilket
formenes at kunne rendere aarlig ongefær 70 Rdlr. Af

Missionscassen skal aarlig tilskydes 80 Rdlr., for at
complettere den til Prof. Leems Underhold udsatte Sum¬

ma 500 Rdlr. Rentekammeret er rescriberet, at dette
nyttige Verk er tillagt og perpetueret de Kongetiender
af det halve Strindens-Fogderie, som tilhøre Kon¬

gen, men hidindtil have været afg. Conferenceraadinde
von Ahnen bevilget, og efter hendes Død nu er forundt

hendes Søster Oberstinde v. der Osten; og, naar disse
Tiender, efter hendes Død, blive ledige og Seminario

Lapponico tillagde, skal ei alene Schougens Kald be¬
fries for ovenberørtePension, men og Hospitalspræ¬
Aa 2

sten,

§. 7.
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24 Martii. sten efter da befindende Omstændigheder, om ikke for
den hele Afgivt, dog tildeels, saavelsom Missionscassen
for de imidlertid aarlig tilskydende 80 Rdlr. dispenseres.

1 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

over Ribe=Stift), ang. at saadan en Degn, hvis

Bolig ved ulykkelig Hændelse bliver afbrændt,
maae, imod at han selv opbygger Degneboligen, nyde

2 Mk. af hver Kirke i Ribe=Stift, efter Studiiskattens
Ligning. (Saasom Kirkepatronen, naar en Degnebolig
afbrændte, vegrede sig ved at opbygge samme).

1 April.

Rescr. (til Rentekammeret og Missions=Colle¬
gium, samt Stiftbefalings= og Amtmændene i Ag¬
gershuus= og Trundhjems=Stifter; Notits til Ge¬

neralmajor Mangelsen) med Grendse=Tracta¬
ten imellem Norge og Sverrig til Efterretning
og Bekjendtgjørelse.

1 April.

Rescr. (til Gereralmajor Mangelsen), ang. Røø¬
Sætningen (p).

7 April.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aalborg¬
Stift, og Notits til Kjøbenhavns Universitet), ang.

at ved Thise i Vensyssel maae herefter, ligesom
forhen, aarlig holdes et Marked i 2 Dage, nemlig paa
næste Torsdag og Fredag efter hvert Aars Paaske.

11April.

Rentek. Skriv. (til Biskopen i Ribe), ang. at

Geistligheden i Torninglehn skal, under den i
den Danske Lov dicterede Straf, til vedkommende Ret¬

tens=Betjente anmelde, naar nogen fremmed Qvin¬
desperson til deres Sogne ankommer, og der gjør Bar¬
sel (9).
Rescr.

(p) See Rescr. 19 Febr. 1768.
(4) Udvidet ved Prom. 31 Jan. 1778.
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Rescr. (til Rentekammeret, og Notits til Generalma¬ 14 April.

jor Mangelsen), ang. Redresseringen og Grendse¬

Røssernes Opsættelse i det Nordenfjeldske, samt at

Betjentene fra Aggershuus=Stifts Grendser skal ved
Opmaalingen i dette Stift forskaffe sig Skyds, imod at
nyde aarlig, saalænge det Søndenfjeldske varer, hver

800 Rdir., der er 2400 Rdlr., til hvis Betaling alle 4

Stifter i Norge skal concurrere, og de af Cassereren i
Christiania aarlig udbetales, m. v. (1).

Rescr. (til Amtmændene over Aggershuus= samt Fri¬ 14 April.
derichsstads= og Smaalehnenes=Amter, og Notits til

Gen. M. Mangelsen), ang. at foranstalte, at de i
Tractatens 2den Codicils 26de §. anordnede Mænd

fra vores Side møde paa den Tid og det Sted, som
det forlanges (S).

21 April.
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Sjelland),

ang. at Præsten til vor Frue=Sogn i Roskilde
(som forhen har lagt til Domprovsten) maae, naar han
leier eller kjøber sig Zuus eller Gaard, være befriet, for

Byens Byrder af Indqvartering (t), Byeskat og slige
Udgivter, Consumtion undtagen, deraf at svare.

Befaling, ang. Skatter og Jordebogs-Rettighed 22 April.
af Præstegaardene i Aggershuus=Stift (U).

Land=Et. Gen. Commissariats=Skriv. (til Re¬ 25 April.
gimenternes Chefer), hvorved communiceres hvad
Kongen, ved at extendere det Overkrigscommissaire
Hanssen forhen meddeelte Privilegium i Henseende Cron¬

borg=Gevæhrfabriqve, har i denne Extension, hvor¬

Aa 3

af

(1) See Rescr. 20 Febr. 1767, §. 1. og 19 Febr. 1768.
(5) See bemeldte R. af 1768.
(t) See Rescr. 10 Novbr. 1774.

(u) See Præmisserne og Slutn. af Rescr. 13 Julii 1753.
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25 April. af Collegium ved= Kongelig Ordre af 19 dennes er givet

Notice, blandt andet befalet mod de Arbeidendes For¬
førelse og Zverving.
5. 1.

Skulde Nogen forføre Fabriqvens Svende eller
Drenge til Drik, Dobbel eller anden skammelig Omgang

og Foretagende, skal den derfor efter Lovens 6te B. 22de
5. 2.

Cap. 3die Art. ansees og straffes. De ved Fabriqven i
Arbeide værende eller staaende Haandverker, det være

sig Svende eller Drenge, maae, uden formelig Pas og

Afskeed, ikke af Nogen hvem det endog være maatte,
hverves huses, hæles, eller paa nogen Maade an¬

5. 3.

tages. De Haandverks Drenge eller Svende som

forhen uden Pas og Afskeed fra Fabriqven ere undvigte el¬
ler bortgaaen, og de, som herefter derfra undvige eller
bortløbe, saavelsom de, der, ikkun for at reise paa Pro¬
fessionen, have havt Pas, og desuagtet imidlertid enten

ere hvervede, eller have begivet sig i anden Tjeneste

skulle paa Anfordring, og uden nogen videre Bekostning,
strax af Vedkommende, som dem enten have hvervet eller
i anden Tjeneste antaget uvegerlig tilbageleveres, hvad

enten de i Kongens egen Milice eller andensteds ere enga¬
§. 4.

gerede. Ingen paa Fabrigven eller uden for samme maae

under alvorlig Straf gjøre Fabriqvens Folk afspenstige el¬
ler opsætsige, ei heller paa anden Maade eilføie Fabri¬

qven eller dens Vedkommende nogen Uleilighed, Skade
eller Hindring.
2 Maii.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe),

ang. at Selveierbønderne af det in Ao. 1741 bortsolg¬
te Gods, som paa Auctionen selv kjøbte deres paaboen¬

de Gaarde, svare ikkun Familie= og Folkeskat som andre

Proprietairers Fæstebønder, saalænge de selv saadanne
Gaarde beboe, men Andre; som kjøbe af dem, svare
som Eiendomsbønder (V).

Rescr.
(y) See Fdn. 24 Decb. 1760, §. 6, og Circul. 8 Julii 1780.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark

5 Maii.

og Norge for at beordre Magistraterne i Kjøbstæ¬
derne og til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at,
naar en Kjøbmand eller de Handlende ville forsen¬

de Dare, som ere komne enten fra Levante eller Stræ¬
det, til de Preussiske eller Brandenborgske Lande,
Magistraten da nøie paaagter, at de i saa Maade ud¬
givende Passe forfattes og udstædes omstændelig og accu¬

rate (R), samt at Stadsseglet saaledes vorder paatrykt,

og af Raadstueskriveren paategnet og underskreven, at
samme ikke kan vorde misbrugt, eller fratagen for at kun¬

ne sættes igjen paa et andet og under et falskt Pas.
(Saasom den ved Hoffet sig opholdende Preusiske Gesandt
har ladet foredrage, at de Passe, som meddeles en og an¬

den herfra til de Preusiske Stæder og Provinser reisende Per¬
soner, eller hvormed de af Rigerne til bemeldte Stæder og
Lande udgaaende Kjøbmands=Vare pleier at forsynes ik¬
rf
ke altid befandtes saa tilforladelige, og med tilstrærkelig

Agtsomhed indrettede, som de burde være, og paaæskes
i

det at i deslige Passe deels ei altid tydelig nok var forkla¬
ret enten Varene, eller hvorledes med de Vare, der vare
i
komne fra Levante eller Strædet, var bleven forholdet

Henseende til Qvarantaine; deels at nogle Passe fandtes

udstædte alene under Stadssegl uden videre Underskrivt, og
Seglet paa andre saa løselig trykt, at det uden synderlig
Skade let kunde tages fra et, og sættes under et andet

urigtig og falskt Pas, hvorved kunde gives Leilighed til me¬
gen Underslæb: — og, paa det at vedkommende Reisende

eller Handlende ikke derover og formedelst at saadanne
Passe enten ikke tydelig nok, eller uforsvarlig, vare indret¬
tede, skulde tilføies Hinder ved Ophold eller andre Uleilig¬
heder paa deres Reiser, og med deres Forsendende).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen over Lol¬12 Maii.

lands= Stist), ang. Schoulænge=Præstegaards Indkjøb.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Bergens¬19 Maii.
Stift), ang. overalt i Stiftet at lade publicere, at
ingen Korntiende=Tager efterdags maae understaae sig
Aa 4

at

(7) Cfr. Plac. 17 Julii 1782 samt Circul. 7 og 11 Sept.
1784.
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19 Maii. at tage Tiende uden efter Maal, medmindre En eller

(3
Anden sig derom anderledes kunde have forenet.
Anledning af, at nogle Tiendetagere i dette Stift tvang
Bønderne til at yde Tienden efter Degt, og ei efter Maal,
hvorved Tiendetageren havde den Fordeel, at Tienden for

dem selv hvert Aar snart bliver det samme, men bliver for
den tiende ydende Bonde i Misvext=Aaringer ofte dobbelt

saa. meget, som han ellers burde at levere).

25 Maii.

Fundation (y) til Tugt= og Manufactur-Hu¬

set i Odense, for Fyen, Langeland og underlig¬
gende Øer.
Gr. Stiftbefalingsmanden og Biskopen har (da ved Kon¬

gelig Resolution af 7 April 1749 er bevilget=at et Tug¬¬

huus i Odense maatte oprettes, og samme paa det dertil
indkjøbte Huses Plads og Grund efter dets ringe Tillæg og
Formue med Bygning og Indretning nu saavidt er bragt

1 Stand, at der med forderligst kan gjøres Begyndelse)

til Approbation indgivet et Forslag og Project til Fundatio¬
nen, saaledes lydende
6. 1.

Udi dette Tugthuus imodtages fra den hele Province
Fyen og Langeland alle Løsgængere og omløbende
Betlere, som ere saa friske og sterke at de ved Arbei¬
de kan fortjene deres Brød, men af Ladhed og Doven¬

skab heller vil stryge Landet om at betle end arbeide for
deres Føde, fa ofte betjene sig af saadanne Collectbøger

og andre Breve eller Friheder som er over den Tid dem
derndi er tilladt, at søge Almisse, hvilke af hvert Stebs

Byefoged Herredsfoged eller Birkedommer efter 2 a

3 Vidners Førelse og Forhør strax og inden 3de Sole¬
mærker efterat de ere anklagede eller antastede, som Ar¬

restanter til Tugthuset paa en vis Tid efter Personens og

Tingenes Beskaffenhed bør hendømmes, og forsendes til

at arbeide, hvad dem vorder anviist enten det er i ell r
uden Tugthuset til dets Nytte, indtil den Tid er erspi¬
§.

2.

reret, som Dommen omformelder (2). De Fattige,
som

(7) Udvidet den 10 April 1753, og i endeel forandret
ved Rescr. 3 April 1782.

(2) See Rescr. 5 Octobr. 1771, §. §. 8, 9., i Rettel¬
serne til denne Rescript=Samlings VI. Deel, i Bind;
og Forordn. 18 Martii 1778.

Resolutioner og Collegialbreve. 377 1752
—

som vel for Svaghed og anden Aarsag behøve Almisse,25 Maix
og kan nyde nødtørftig Ophold i deres egne Sogne, en¬
ten i Kjøbstæderne eller paa Landet efter de om de Fatti¬

ges =Væsen udgangne Anordninger, men heller vil løbe
om paa Landet at betle for at fortære det, de sammen¬
trygle, i Liderlighed og Drukkenskab, og vedblive, end¬
skjønt de en og anden Gang ere blevne opbragte, og til
deres egne Sogne og rette Opholdssteder henførte, skulle

og paa lige Maade af hvert Steds Byefoged, Herreds¬

foged og Birkedommer, efter Forhør og Vidners Fø¬
relse, dømmes og forsendes med deres Dom til Arbeide

i Tugthuset, indtil deres Tid efter Dommen er forløben:

dog at den Portion af Penge eller Vare, som saadanne
Betlere er tillagt, enten i det Sogn paa Landet eller i

den Kjøbstæd hvor de henhøre henfalder og betales til
Tugthuset for den Tid, og saalænge de sammesteds ere,

da de imidlertid holdes til Arbeide, efter deres Kræfter

paa det de kan lære siden at holde sig hjemme, og leve af
den dem der tillagde Almisse (a). Og bør Præses med
de ørrige Fattiges Inspecteurer paa Landet og i Kjøb¬
stæderne afssestere, at saadan en optagen Fattiges Portion

fra Vedkommende paa Anmodning til Tugthuset indleve¬

res og betales, enten i Mindelighed, eller, om det ei
anderledes kan skee, da ved behørig Execution uden vi¬
dere Omgang. Børn, som enten imod deres Forældre,

eller dem, som sig i Forældres Sted har antaget, eller
Tjenestefolk af Mand= og Qvinde=Kjøn, der imod de¬
res Husbond og Haandverksmestere findes ulydige, op¬
sætsige eller til andre grove Laster forfaldne, saa og

Ægtefolk, som maatte leve uforligelig med hinanden,
hvilke efter al Paamindelse saadant ikke ændre, bør li¬

geledes af hvert Steds Byefoged, Herredsfoged eller
Birkedommer paa Anklagende efter Forhør og uden
Aa 5
(a) See bemeldte 2 Anordninger.

Vidt¬

6. 3.

1752. 378
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25 Maii Vidtløftighed dømmes og forsendes til Tugthuset, at for¬
blive og arbeide i den Tid Dommen indeholder, og siden

saalænge til de paagaaende Omkostninger med deres Frem¬
sendelse til Tugthuset kan ansees at være afdraget.
Maatte ellers nogen Forældre eller Husbonde finde sig

9. 4.

beføiet, formedelst deres Børns, Tyendes eller Lære¬
drenges Ulydighed, Opsætsighed, eller utilladelig Op¬

førsel, at see saadanne deres Børn eller Tyende straffet i
Tugthuset paa nogen Tid, og der paa deres egen Bekost¬

ning vil forfiege dem med 4 ß i Mindste om Dagen, maae
det og uden foregaaende Dom være tilladt, dem der i no¬

gen Tid at indsætte, dog paa Vedkommendes eget An¬

svar, at de, om derover maatte klages, ere i Stand til
at kunne bevise, at samme ei uden grundig Aarsag er
skeet (D); og imidlertid skal saadanne Personer holdes til

Arbeide: men, naar de vise kjendelig Forbedring, maae
Vedkommende ligeledes have Frihed til at udtage dem

igien af Tugthuset; og skal saadan Tugt og Refselse ikke

komme dem til Tort og Forkleinelse i nogen Maade.
L. 5.

De i 1te, 2den og 3die Poster ommeldte Sager, som

af Byefogderne, Herredsfogderne og Birkedommerne

skal paakjendes, maae blive førte og udstædde paa slet Pa¬

pir og uden Betaling, og uden videre Appellation,

end samme af Stiftamtmanden og Biskopen, som Tugt¬
husets Directeurer, enten vorder approberet eller mode¬
§. 6.

reret efter Beskaffenheden. Gemene Folk i Fyen og
——

Langeland som udi ærlig Sag vorde tildømt nogen
Penge eller Mulct at udrede, og samme ikke kan betal¬
inden Dommens formeldende Tid, maae, i Steden for

den i Forordn. af 6 Decbr. 1743 til Fæstningen i lige

Tilfælde dicterede Straf, med den over dem erhverved¬
Dom forsendes og imodtages i Odense=Tugt= og Manu¬
factur=Huus som Arrestantere til at arbeide uden og in
der

(b) Cfr. Plac. 8 April 1771.
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den hvad dem forevises, saalænge til de efter Directeu¬25 Maii.
rernes og Inspecteurernes Skjønsomhed kan have aftjent

8

hvad de ere skyldige, tillige med deres Forsendelses=Be¬
kostning til Odense, og imidlertid at nyde sin Underhold¬
ning af Tugthuset (O). Alle baade af Mand= og Qvinde¬

8. 7.

Kjønnet, som vorde tildømt Leiermaalsbøder at beta¬

le, og ikke enten Alt eller Noget deraf kan udrede maae
med fuldstændig skrivtlig Efterretning, om Noget eller

Intet deraf er betalt, forsendes til Tugthuset at arbride,

indtil de efter Directeurernes og Inspecteurernes Erag¬
tende kan have aftjent saadanne uafbetalte Bøder med de¬
res Underholdning, samt de Omkostninger, som paa de¬

res Forsendelse til Tugthuset maatte være. Ligesaa maae

§. 8.,

de som formedelst Ladhed, Liderlighed, og et rygges¬

løs Levnet, bedrage godt Folk, og af ingen anden Aar¬
sag geraade i Fattigdom (efter at Dom over dem er

hændet, og intet i deres Boe er at erholde) af ved¬

kommende Rettens=Betjente dømmes til Arbeide i Tugt¬
huset, naar Creditorerne det urgere og paastaae, paa
en vis Tid efter Bedrageriets og deres beviislig onde For¬

holds Beskaffenhed. Saalænge en saadan fattig Tugt¬ §. 9.
huuslem eller Arrestant er i Tugthuset, nyder han til sin

Underholdning daglig 4 ß; men, er han dømt paa

Vand og Brød, da ikkun 2ß, hvorfore de kjøbe, hvad
de vil have at spise, hos Spisemesteren. Og skal da de,

som saaledes i Tugthuset indsættes, slide paa deres med¬

bragte Klæder, saalænge de kan vare, og, naar de ere

afslidte, gives dem et Par Buxer, en Trøie og en Kjor¬
tel af det Slags Vadmel, som dertil i Tugthuset vorder

fabrigveret og skal være hvidegraa som Uld=Coleur, og

gjøres alle paa een Maade uden Folder og Opslag med
Hegter at heftes item Strømper af samme Couleur,

som og i Tugthuset fabriqveres, samt et Par Skoe;
Qvind¬

(c) See nedenstaaende Confirmation paa denne Fundats:
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25 Mali. Qvindefolkene nyde og af samme Vadmel hver et Skjørt,

en Trøie, et Par Strømper og et Par Tøfler: hvilke
Klæder gives dem efter Fornødenhed hver 2det eller 3die

Aar, tilligemed 1 a 2 Skjorter eller Serker om Aaret (d).
§. 10.

Saasnart nogen ankommer, som er optagen for Betlerie,
eller for andre Aarsager til Tugthuset forsendes, skal

Bogholderen strax i sin dertil indrettede Protocol an¬

føre dens Navn, og hvorfra er kommen, Dag og Datum
den vorder indsat, anvise ham eller hende sin Seng og
Sted at ligge paa, og samme ved Numer anføre, item

hvorfor den er indsat, hvorlænge den er tildømt at være

der, hvad Gang= og Senge=Klæder den haver og ind¬
bringer med sig; samt siden ordinaire, hvad Arbeide den
5. I1.

skal gjøre efter deres Beskaffenhed. Alle de saaledes ind¬
kommende Mandspersoner skal af Portneren nøie visite¬

res og Qvindfolkene ligeledes af Tvetterkonen, at de
ingen Knive, Saxe, Fyrtøi eller andet slige fordægtige
Ting eller Instrumenter have hos sig, at samme strax kan
lægges fra dem, ligesom og, om de have nogen Penge

hos sig, som alt leveres til Bogholderen, hvilken det
anfører og dem til Indtægt anfører, for efter Fornø¬

denhed til deres Klæder siden at meddele, og igjen til Ud¬
5. 12.

givt føre. Bringer nogen Tugthuslem nogen Sengeklæ¬
der med sig i Tugthuset, tillades det ubehindret at tage
dem med sig igjen, naar det faaer arbeidet, og har været

der den fastsatte Tid, imod at Klæderne vorde brugte til
2 at sove paa, siden 2 Mands= og 2 Qvindes=Personer

skal være om een Seng, som Bogholderen alt ordinerer
i de for hvert Kjøn afdeelte Sovestuer og Sengesteder.
§. 13.

Omendskjønt Ingen i Tugthuset indtages uden for saadan
Forseelse, der ei er uærlig, saa er dog Forseelsen ulige

af Een frem for en Anden; hvorfore, ligesom samme be¬
findes, de og paalægges strengere og lettere Arbeide.
Et¬

(0) See Rescr. 3 April 1782.
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Ethver Tugthuslem skal beflitte sig paa, og tilholdes, 25. Maii.
at føre et stille, fredeligt og ærbar Levnet iblandt sig,

1. 14.

og med hverandre al Banden, Skjelden, Slagsmaal

og Trette, i Særdeleshed al Modtvillighed og For¬

grgelse at holde sig fra, under vedbørlig Straf. Og
maae de mod all= Tugthusets Betjente vise al skyldig Ær¬

bødighed og Høflighed, samt uden Knurren og ond Vil¬
lie gjøre hvad dem befales, mindre nogen Oprør, Ud¬
brekning eller Bortrømmelse overlægge eller begynde;
men om Nogen formærker til noget saadant, da det strax
for Bogholderen at tilkjendegive og aabenbare, til nær¬

mere Undersøgning og Andragelse for Directeurerne og
Inspecteurerne, at deslige Skyldige kan vorde afstraffede,

da den, som sligt aabenharer, skal befries for Straf,

omendskjønt han derudi har været deelagtig.
Ingen

§. 15.

Tugthuslem maae røge Tobak, eller drikke Brændevin,
uden de Tider, dertil vorder tilladt, og i Overværelse af
Portneren, som ei under Straf maae lade nogen sam¬

me gjøre oftere, end Bogholderen det tillader; ligesom

det og aldeles skal være forbuden at spille Kaart, Ter¬
ninger eller nogen Slags Spil, item at skrive Breve
eller andet til Nogen, eller imodtage Breve eller andet

fra Nogen, uden Bogholderen har læst og veed sligt
først; item af Ingen at trygle eller bede om nogen Al¬

misse eller Penge eftersom de ingen Penge maae have
ved eller paa sig, men, om Nogen med Rette faaer nogle,

da at levere Bogholderen dem til Forvaring, og dermed
forholdes, som i 11te Post er meldet. Naar nogen af

Lemmerne vorder med nogen Slags virkelig Svaghed
hjemsøgt, skal de ordineres al billig Tilsyn, og ved en

Chirurgus de fornødne Medicamenter; men, skulde der¬
imod Nogen gjøre sig selv syg, for at undgaae Arbeide,

bør saadan En, efter Directeurernes og Inspecteurernes

Forgodtbefindende, ansees, enten ved desmere Arbeide
dag¬

5. 16.
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25 Maii, daglig, eller noget længere end den tildømte Tid at for¬
§. 17.

blive. De, som i Odense=Bye, formedelst mange Børn
og andre Omstændigheder, ikke kan fortjene alt til deres

Underholdning, og derfor af de Fattiges Cassa maae til¬
lægges noget til Hjelp, skulle og paa visse Dage om Ugen,

efter de Fattiges Inspecteurers Foranstaltning, arbeide

for Betaling i Tugthuset i Proportion af den Almisse,
dem af Byen er tillagt. Og, paa det andre fattige Men¬

nesker, som gjerne vil, men ikke altid kan saae Arbeide,
kunne have Leilighed til at fortjene noget til deres Op¬

hold, skal det staae dem frit for at melde sig for In¬
specteurerne for Tugthuset, for der frivilligen at arbeide,

da de og skal nyde Betaling for deres Arbeide efter Bil¬
lighed: dog skal saadant Arbeide skee i Tugthuset, men

uden Tvang, og saadanne Mennesker ingenlunde ansees

som Arrestanter eller Lemmer af Tugthuset, men staae
Enhver af dem frit for med Bogholderens Tilladelse at

gaae ind og ud, naar deres foresatte Arbeide er færdig,
og sove i Byen, hvor de vil, om Natten; men de bør

indfinde sig, de Dage de arheide i Manufacturhuset,

saa betids, at de kan holde Bøn med de Andre, og om
Aftenen ikke gaae bort, før de ligeledes igjen har holdt
5. 18.

Bøn, under vedbørlig Straf (e). Tugthuset maae
ingenlunde gjøres infam, ved at tage Nogen, som en¬

ten for Tyverie eller anden skændig Gjerning bør straf¬
ses, eller er allerede afstraffet, i Henseende at denne
Indretning alene sigter til at hemme det skadelige Betle¬

rie og Lediggang, samt at indskrænke og holde ryggesløse
og selvraadige unge Mennesker i Tvang og Ave, og en¬
deligen at forskaffe dem, som enten ikke ville, eller an¬

densteds ikke kunne faae Arbeide, Leilighed til at fortjene
deres Brød og Underholdning, saa at Lemmerne ikke ind¬

tages til Beskæmmelse, men til Forbedring, hvorpaa,
naar

(e) Cfr. Rescr. 3 April 1782.
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naar de vise kjendelige Prøver, kan de løslades, og stil= 25 Maii.
les paa fri Fod igjen, uden at saadant i nogen Maade
skal eller bør komme dem til Beskæmmelse eller Forklei¬

nelse. Naar Lemmerne saaledes har været sin Tid i §. 19.
Tugthuset at arbeide, og det maatte eragtes, de skulde

med Vogn føres hjem til sit Sted, da, som Vognmands¬

vogn vil falde alt for bekostelig, maae Befordringer
skee af næstomliggende Sogne, nemlig St. Knuds, vor

Frue=, Aasum=, Brobye=, Allesøe=, Paarup-, San¬

derum= og Dalum=Sogne, mod Betaling for hver Miil

om Sommeren fra Paaske til Michaeli 16 ß, og om
Vinteren sra Michaeli til Paaske 1 Mk. 8 ß, som Ved¬

kommende paa Anmodning straxen forretter og nyder

sin Betaling af Tugthuset, som igjen af det Sogn,

hvorfra Betleren er kommen, refunderes; og maae for
saadanne Reiser med Fattige ingen Milepenge i Portene
fordres. Maatte nogen af de i Tugthuset indsatte Lem¬

§. 20.

mer der ved Døden afgaae, da besørger Bogholderen

deres Begravelse i St. Knuds Kirkes Fattiges Jord,
og gives en slet Fyr=Kiste; for Graven at kaste ny¬
der Sraveren 12 ß af hver Liig; og, til at bortbære

aadan et Fattiglem, tages Byens Nægtere, naar ikke
aa mange føre og sterke Arrestantere eller Lemmer i Tugt¬
juset haves, som samme kunne forrette; dog, om end

aa mange haves, bør dog 2 eller 4 af Byens Vægtere
ller Fattigfogder følge med, som Magistraten paa An¬

ordring foranstalter for at have Tilsyn med, at Liget
remføres skikkelig, og at Jorden derpaa vorder kastet,

amt under deres Ansvar have Indseende med, at saa¬

anne Arrestanter igjen i sin Orden indfinde sig tilbage i
Lugthuset, og føre Liigbaaren til sit Sted. Har ellers

en Afdøde Venner eller Paarørende, som samme sig for

in egen Regning vil paatage, maae det tillades, og skee.

den Afdødes Klæder, og alt hvad den er tilhørende,
bli¬

§. 21.

384
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25 Maii. bliver Tugthuset til Bedste, og ved Auction, som
uden Betaling forrettes af Bogholderen, solgt og be¬
s. 22.

regnet. Tugthuset med sin Grund og alle Bygninger,
saaledes som samme nu til dette Brug er indrettet, og
videre i Fremtiden til Verkets høifornødne Drivt, kunde

blive enten af Plads, Grund eller Bygning, fritages og

forskaanes for alle Byens Tyngder, samt andre or¬
dinaire og extraordinaire Skatter og Paalæg, og intet
i nogen Maade deraf at svare uden Brand= og Vand¬
§. 23.

Skat, efter Proportion af Grundtaxten. I Huset ar¬
beides al Ulden og Linned, som kan udfindes ved Spin¬

den, Væven og Knytten til Tugthusets bedste For¬

deel, imp;c. (f). Hvad Udenrigs-Uld, Hör eller Hamp

til Verket nødvendig maatte udfordres, maae uden Told,
Accise eller anden Paabud tillades at blive indført, ef¬

ter Bogholderens edelig Angivelse, at samme dertil, og
§. 24.

ikke til nogen anden Brug, skal emploieres. Varene

som i Huset fabriqveres, maae sælges i og uden Riget,
naar det med Manufacturhusets paatrykte Segl er for¬

synet, uden deraf at svare nogen udgaaende Told; og,
om det maatte eragtes Tugthuset til Nytte, at sælge

saadanne Vare ved Auction maae det og skee ved Bog¬
d. 25.

holderen uden Bekostning for Tugthuset (E). Om Tugt
huset i Tiden maatte komme i den Stand, at dertil paa

egen Regning kan indrettes Farverie (h), Stampe¬

Mølle (i), Raspehuus (k), eller andet deslige og selr
holde sin Farver, Overskjærer og øvrige fornødne Me.

stere, da bør det ikke være formeent, til Tugthuset¬
eget Brug saadanne Indretninger at anlægge, og Me
stere dertil at antage, saavelsom Haandverksmænd
elle

(f) See nedenstaaende Confirmation og Rescr. 3 Apri
1782.

(8) See begge Dele.

(h) See de samme.

() (k) See bemeldte Constrmation.
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eller om nogen af Lemmerne det forstaaer, til at arbeide 25 Maii.

Lemmernes og Betjentenes nødvendige Klæder, Skoe og

videre for Tugthusets Menage derved desbedre at befor¬
dre: og maae saadanne Haandverkere saavelsom Bog¬
holderen og alle de øvrige Tugthusets Betjente være

fri for al borgerlig Paalæg, Tynge, Udgivter og

Besværing; dog, i Fald nogen af dem skulde have
anden borgerlig Næring og Haandtering, da deraf
efter Proportion som Andre at svare. Imod at af alt

5. 26.

det, der consumeres i Tugthuset af saavel Betjentene som

Lemmerne, svares Consumtion, nyder Tugthuset en

Refusion af 100 Rdlr. aarlig (D). Til en Fond for det¬

§. 27.

te Tugthuus er ved Resolution af 7 April 1749 tillagt
1) Herredscassernes Beholdning til samme Tid; 2,

Bog= og Bækken-Collecterne, ligeledes til samme Tid;

3) Herredscassernes Overskud naar de Fattiges For¬
flegning og fremmede Betleres Bortførsel er besørget (m);

4) de 4 aarlige Collecter, samt hvis Proprietairer og
Andre i Stiftet enten efter allerede skeete Invitation
fyr har lovet, eller herefter godvillig ville give (n); og

5) at Enhver, som træder i nogen Kongens virke¬
lige Tjeneste udi Fyen, Langeland og underliggende Øer,
skal, efter Resolution af 10 April 1745, ved Antrædel¬

sen een Gang for alle erlægge til Tugthuset 5pro Cento
af det første Aars Gage (0), som allerede, saavidt
muelig, er besørget indsamlet. Directionen over Tugt¬ §. 28.

huset fører Stiftamtmanden og Biskopen, men til In¬
specten¬

(D) See samme Confirmation, og Extens. 10 April 1753,
§. 9.

(m) See anførte Rescr. af 5 Octobr. 1771, §. 8.
(n) Forandret ved Rescr. 3 April 1782, §. §. 1. 2.

(0) Udvidet til Geistlige ved Extens. 10 April 1753, 8. 7.
V. Deel. 1Bind.

Hb

1752. 386
—

9g:
Kongelige Rescripter,

—

25 Maii. specteurer beskikkes 5 fornuftige og retsindige Mænd,
nemlig 2 af Magistraten i Odense, en af Sognepræ¬
sterne sammesteds, og 2 af de vederheftigste og habileste
Borgere; hvilke 2 sidste ved forefaldende Vacance fore¬
slaaes af Magistraten til Directeurernes nærmere Ap¬

probation, om de intet ved Forslaget maatte have at er¬

indre eller og selv vide nogen bedre og beqvemmere der¬

til at udnævne; og maae Ingen, uden gyldig og tilstræk¬

kelig Aarsag, undslaae sig for samme Inspection at anta¬
ge og derved 4 Aar i det mindste at forblive, naar han,
som meldt er, dertil beqvem og vel skikket maatte erag¬
§. 29.

tes; (m. v., om de nu værende Inspecteurer). Inspec¬

teurerne skulle een eller flere Gange om Ugen, om fornø¬
den gjøres forsamles i Tugthuset, for at eftersee og

paaagte, hvad til Verkets Fremgang og Nytte kan blive

med hverandre at overlægge, og derom nærmere conferere
med Directeurerne, at Intet saavidt mueligt forsømmes
§. 30.

til Verkets Drivt &amp;c. I Begyndelsen antages saa faa

Betjente ved dette Verk som muelig, for at spare alt
hvad gjørligt er; og derfor er alene for først antaget en

Bogholder for at holde Rigtighed over alle Materia¬

lier, samt alle Tugthusets Indtægter og Udgivter, og

for dette aflægge aarlig Regnskab, som af Inspecteurer¬
ne revideres, og af Directeurerne decideres; m. v. (p).
5. 34.

Ang. Lemmernes Altergang og Gudstjeneste, da, til
at holde Morgen= og Aftenbøn for dem i Tugthuset

saavelsom hver Søn= og Helligdag at vorde forelæst en
Prædiken af Huuspostillen med en Psalme for og efter i
al

(p) See Rescr. 3 April 1782. — Ved dette bortfalder
ogsaa §. 31 om en Fabriqve=Mester; 9. 32 om en
Spisemester, som skulde være Portner og dens Folk
besørge Vasken; 9. 33 om en Borger, som skulde

til Udsalg taxere de fabriqverede Vare, og derfor

være fri for Indqvartering samt andre smaa Byens
Bestillinger.
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al Andagt, og i fornøden Fald at catechisere for dem et
25 Maii.
Par Gange om Ugen, beskikkes enten En af Catecheter¬

ne Skoleholderne, eller en anden dertil beqvem god

Person i Odense, som af Biskopen tillægges Jnstrux

hvorledes han sig med Gudstjenesten bør forholde. Lem¬
mernes Altergang vil skee i Tugthuset udi et dertil an¬

viist Værelse, som Præsterne for St. Knuds Menig¬
hed for det første forrette; men Betjentene søge deres

Hirke= og Altergang i St. Knuds Kirke. For at bar¬

5. 35.

bere de voxne Tugthuuslemmer een Gang om Ugen, og

ved Tilfælde, at Nogen maatte blive syge, at være dem be¬
hjelpelig, og see dem ordineret de Medicamnenter eller Andet,

som fornøden kunde være, antages en Chirurgus af Byen.
Betjentene bliver af Directeurerne tillagt behørig In¬

strux, den de ber holde sig efterretlig, saavelsom hvad videre

Foranstaltninger de med Inspecteurerne fremdeles agte

fornøden at gjøre. Behøves flere Betjente besørge Di¬
recteurerne samme paa Inspecteurernes Forslag antag,
ne og beskikkede med hvis videre der enten i en eller anden

Maade, hvorom her intet findes indført, maatte findes for¬
nøden. — Foranførte Fundation confirmneres hermed:
dog skal ved den 6te Post iagttages, at den Forandring,

som i Forordningen af 6 Decbr. 1743. §. 14 skeer, skal
saavel til vedkommende Justitsbetjentes som Andres Ef¬
terretning af Tugthusets Directeurer ved en Placat over¬

alt i Fyens=Stift og Langeland bekjendtgjøres: den 23de
Post tilstaaes saaledes og paa samme Maade som det

Møenske Tugthuus i Følge Forordn. af 10 Decbr. 1698

er bleven bevilget og tilstaaet paa hvis Uld og Materia¬
lier, som til Verkets Fortsættelse behøves: den 25de
Post forandres saaledes, at Tugthuset vel maae forundes¬
et Farverie, dog at derudi ikke andet farves, end hvad
Huset selv lader forarbeide; ligesom dem tillades at an¬

lægge en Stampe=Mølle, dog, i Fald andre nu næ¬
Bb 2

rende

d. 36.
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Kongelige Rescripter,

1

25 Maii. rende Møllere sig af samme Vand betjene, da maae den¬
ne Indretning ikke dem til nogen Hinder ved deres Møl¬

leverker geraade; et Raspehuus at oprette, kan ikke be¬

vilges, siden derpaa allerede den 2 April 1734 er givet
det Fattiges=Væsen et Privilegium Exclusivum. Den i

26de Post forlangte Consumtions=Frihed tilstaaes saa¬
ledes, at, naar den nu for Odense=Bye værende For¬

pagtningstid til 1754 Aars Udgang erspirerer, skal det¬

te Tügt= og Manufactur=Huus, imod at de der værende
Folk Consumtionen betale, derfor 50 Rdlr. aarlig til

Refusion godtgjøres og af Consumtionspagterne i 2

Terminer, ultim. Junii og ultim. Decembr., hver Gang

25 Rdlr., udbetales (0). I øvrigt skal alle de i Tugt¬

og Manufactur=Huset forarbeidende Vare med et
dertil indrettet tydelig Stempel stemples, og et kjende¬

ligt Mærke i hvert Stykke indvæves paa det at disse
fra andre deslige Vare kan kjendes.
9 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trondhjem, og
Notits til Khavns Universitet), ang. at Romsdals¬

Marked maae herefter holdes paa Væblungs-Næsset ved
Mundingen af Romsdals=Elven (r).

9 Junii.

Rescr. (til Missions=Collegium), ang. at Vai¬

senhusets Midler maae laanes Compagnierne
i Kjøbenhavn, naar de ei bedre kan udsættes (8).
Gr. Collegium har forestillet, at, da Rentekammeret ef¬
ter Kongelig Ordre har Tid efter anden ladet Vaisenhu¬

set i Khavn opsige anseelige Capitaler, dem Collegium og
til Forfaldsdagen har imodtaget, har Colleg., efter fælles
Overlæg med de forordnede Curatoribus for Vaisenhuset,

af yderste Evne søgt, at faae samme igjen andensteds be¬

lagt, enten i Jordegods, eller Huuspanter i Khavn, men
erfaret, at det ikke er mueligt, altid at faae saa store

Summer paa den Maade underbragte, hvorudover de
iblandt

(0) See Extens. 10 April 1753, §. 9.
(1) Forandret ved Rescr. 8 Martii 1754.
(5) See Rescr. 26 Julii 1754.
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iblandt maae staae en Tid lang frugtesløse, saa at Vai¬ 9 Junii.
senhuset i saa Fald maae lide Afbrek i sine aarlige Indkom¬
ster.Og,

da Colleg. i dette Tilfælde nu finder sig i stør¬

ste Forlegenhed, i det paa den ene Side den det paaliggen¬

de Pligt forbinder det, at sørge for bemeldte Huses Sik¬
kerhed og dets Midlers og Indkomsters Conservation, men
det derimod paa den anden Side vil blive alt for stor Ska¬

de og Tab for Vaisenhuset, om saa anseelige Capitaler
skulde blive længe staaende frugtesløse i Cassen: saa bevilges:

Det maae være Missions-Collegium tilladt, naar
andre Udveie ei kunne findes, at overlade Vaisenhusets
renteledige Midler til et eller andet Compagnie i Kjø¬

benhavn, som dem til Laans maatte forlange, imod den

ved samme faldende Rente, og uden anden Forsikring

end Directeurernes derfor givende Obligation, indtil
Leilighed kan gives, til at empløiere dem paa bedre og
fordeelagtigere Vilkaar.

Rescr. (til Conferenceraad Baron Gyldencro= 9 Junii.
ne), ang. at en Model til et Sigil for Collegr¬
um Medicum Regium er approberet, m. v.
Rescr. (til det almindelige Handelscompagnie i 9

Junii.

Kjøbenhavn, og til de Deputerede for Financerne), ang.

at Tiden, i hvilken Compagniet er forundt Grønlands

Beseiling og Missionens Besørgning, fra 1 Junii 1753
af, da den erspirerer, paa 6 Aar endnu og indtil ult.

Junii 1759 maae extenderes; og at Compagniet, som

forhen, maae forskydes 5000 Rdlr. af Kongens Cassa.
Rescript, ang. at ingen flere Karle, end Fdn. af 1616 Junii.
Junii 1686 bestemmer for det Antal Hopper, enhver

Proprietair er befalet at holde, kan, endskjønt Nogen

holder flere Hopper, for Consumtion og Folkeskat fri¬
tages, m. v.; samt at Præster og Andre nyde i saa
Maade ingen Frihed (t).

Bb 3

Rescr.

(1) Af Rothes Rescripter III. 1330; ophævet ved For¬
ordn. 23 Decbr. 1778, see dens 13de §. 2d0, Circ.

16 Sept. 1780 og Anordn. 27 Maii 1785, §. 9.

1752. 390

Kongelige Rescripter,

—

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Aca¬

23 Junii.

demie), ang. at der ved Academiet maae antages
og holdes 2 Repetentere (u); samt at imellem dem og

Academisternes Hofmestere kan iagttages, at de rette
sig efter deres Senium i saadan Tjeneste paa Academiet;
da det ellers om noget videre i Fremtiden i Henseen¬

de til denne Indretning maatte findes tjenligt og nyt¬

igt, maae overlades til Overhofmesterens Foranstalt¬
ning, m. v.

23 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aarhuus),
ang. hvo der i Byen maae herbergere Fremmede
og Reisende (y).

Gr. M. L. Rømmer har beklaget sig, at, emendskjønt
Kongen under 16 Jan. 1750 har ladet ham meddele Pri¬
vilegium paa et holde Vertshuus og Gjestgiverie i Aarhiüs,
samt den 15 Jan. 1751 har bevilaet, at saadan Fribed
maatte være henlagt til hans Gaard som han til den En¬

de med overmaade stor Bekostning har ladet indrette med
Værelser og Stalderum til de Reisendes Beqvemmelighed

og Magelighed, saa han derover er bleven fordybet i stor
Gjeld tilføres ham dog i det meddeelte Privilegio stor Ind¬
pas og Forfana derved, at Magistraten i Aarhuus, end¬

skjont Byen noksom er forsynet med Vertshusholdere, da
de i Byen værende 4 Viinhandlere tillige med ham ind¬

qvarterer og herbergerer Fremmede og Reisende, har end¬
nu tilladt 2 andre, den ene Kiøbmand Beck, der desuden

sidder i anden god Handel og Brug, den anden en Hum¬
melfører at herbergere Reisende og Fremmede, hvorover

han, som ikke har anden Næring, med Hustrue og mange

Børn maae savne Ophold, og befrygtelig gaae fra den af
ham nye opbngte Gjestgivergaard, uden at kunne høste no¬

gen Frugt eller Nytte af de i forskrevne Maade forundte
Privilegter, m. v.

Magistraten i Aarhuus skal tilbagefordre den af dem

til Beck givne Gjestgiverfrihed som ham skal være ac¬

corderet, enbog efter at Supplicantens Privilegium var
ud¬

(1) M. m. om Logis Kost og Løn, som sees i Fund.
29 Jan. 1782, 6. 9.

() Cfr. Rescr. 21 Novbr. 1755 og 10 April 1761 om

borgerlig Næring.
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udstædt; og den beskikkede Hummelfører maae, saafremt23 Junii.

han vil vedblive at bruge borgerlig Næring, ei nyde den

Frihed, som Gastgivere ved Forordningen er forundt: da

og herved befales, at, naar, af de i Aarhuus nu væren¬

de 4 Vinhandlere og Herbergerere, Jens Ollufsøn og
Peder Kaarsberg enten ved Døden maatte afgaae, eller
frasige sig at logere Fremmede, skulle tilligemed Suppli¬
canten Postmester Vegner og Mads Galthen, hvor

hidtil stedse skal have logeret Fremmede og Reisende, og
hvis Gaarde meget vel dertil skal være indrettede, alene
være berettigede til at imodtage og herbergere Fremmede

og Reisende da Stiftamtmanden, paa det disse privi¬
legerede Vertshuse desbedre kunde derved haandhæves

maae fastsætte en Mulct af 1 til 2 Rdlr. til Byens Fat¬

tige at betales af dem, som efterdags maatte foretage sig
uberettiget at logere Fremmede eller Reisende, foru¬

den den Mulct og Omkostning, som ellers maatte paaføl¬
ge efter Dom, naar derom sig skulde reise Sag.
Rentek. Skriv. (til Fogderne i Norge), ang. at, naar 24 Junii.

en Bondes Skatter, som han paa een Gang haver at
betale, ei netto udgjøre 10 Rdlr., maae de ei modtages
anderledes end i Courant; samt at Fogderne ei heller

maae imodtage Skatterne for adskillige Personer under
een Summa i Bancosedle (X).

Rescr. (til Brand= og Vand=Cormmissionen, samt 30 Junii.
Notits til Magistraten, i Kjøbenhavn), ang. at det med
de af Commissionen proponerede Douceurer for Brand¬
Compagniets Over=Officerer og Gemene aarlig, imod

at de skulde betale deres Indqvarterings Contingent,
skal forblive ved Rescr. af 12 Octobr. 1742 (V), saa¬

længe, indtil Friheds=Aarene for de 1728 Afbrændte
Bb 4

ere

(7) Bortfaldet ved Forordn. 4 Sept. om 1 Rdlrs Sedle.
(9) See dets 5te 5.
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Kongelige Rescripter,

—

30 Junii. ere erspirerede, da det herudinden Fornødne af Commis¬
sionen nærmere kan overlægges og Kongen forestilles; men

at de iblandt Brandfolkene, som ikke eie Huse, eller
bruge borgerlig Kæring, der følgelig ikke paa den
Maade nyde nogen Douceur, maae imidlertid fra næstk

Michaelis af Lygte= og Sprøite=Cassens Behordning til¬

lægges hvert halve Aar, enhver Straale=Mester og
Assistent 8 Mark, og enhver Brandsvend 6 Mark.

(Commissionen forestillede, at Brandfolkenes Indqvarte¬
rings=Frihed blev ved Rescr. af 12 Octobr. 1742 indskræn¬

ket til 9123 Portioner, som, hver beregnet til 3 Rdlr. 4

Mk. 136, bedrager sig aarlig 3469 Rdlr. 2 Mk. 626, men
at de Gemene, især Muursvende, formedelst de ikke ere

bosiddende eller bruge borgerlig Næring, ikke kunde nyde
Rescriptet godt ad, og derfor vare misfornøiede; og des¬
aarsag foreslog, at samtlige Brandfolkene blev godtgjort

en Douceur aarlig af 3269 Rdlr. 2 Mk., imod at miste

Indqvarteringsfriheden, m. v.).

1 Julii.

Rescr., ang. Værneting i Sager om Toldsvig med

Øren og Heste ved Kolding=Byeting, m. v. (2).
14 Julii

Rescr. (til Overhofmesterne ved Sorøe=Acade¬

mie), ang. at Rettensbetjente i Ringsted=Tybjerg¬
Herred ei maae gjøre Grevskabet Bregentveds Birke¬

Betjente nogen Indpas men skal fra sig lægge Fortje¬
nesten ved en urettelig holdt Auction.
Gr. Af en Memorial fra Greve Moltke er Kongen ble¬
ven refereret, at, endskjønt der paa ingen af de Districter

her i Danmark, som ere lagte under de Kongelige opret¬
tede Birker, er nogensinde, i Henseende til Auctioners Hol¬

delse, bleven gjort Forskjel paa en Bonde og Andre, som
have boet i Birkets District, men Birke=Rettens Betjen¬
te have forrettet og været berettigede at holde Auctioner

hos Alle og Enhver, uden Forskjel, som boer i det Birket

underlagte District, og under Birke=Retten henhørte, li¬
gesom det og paa samme Maade skal, fra den 25 Maii

1671 af, da de Greverne meddeelte Privilegier ere datere¬
de, og til Datum være forholdet i de Grevelige Birker paa
Fundament af de Grevelige Privilegiers 5te Artikel, som
melder,

(2) Lybeckers Udtog I. 11. see Forordn. 4 Novbr. 1776.
I. §. 13.
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melder, at Greverne maae have Jus Patronatus og Birke¬

Rettighed, saavidt Kongen selv dertil kunde være beretti¬

1

—

14 Julii.

get; saa skal dog, dette uanseet, og ihvorvel de Grevelige

Privilegiers 16de Art. udtrykkelig befaler, at ingen Amt¬

mand eller Amtskriver skal herefter befatte sig med Grever¬
nes, være sig Feudal eller Allodial Gods, Overhofmesteren

have taget Anledning af Rescr. under 22 Octobr. 1751.,
som alene taler om Proprietairernes Birker der alene

strækker sig til Proprietairernes Bønder og Tjenere, som
de have Rettighed til at forrette Skifter hos, den 27 Mar¬
tii sidstleden skrivtlig at anthorisere Rettens=Betjente i
Ringsted=Tybjerg=Herred til at forrette Auction paa Eskild¬
strup-Hovedaaard, som, efter Kongelig Bevilgning, er

lagt under Grevskabet Bregentveds=Birk, over en Afdød
Forpagters N. Jørgensens Effecter, da de og, tvertimod
Grevens Birke=Betjentes Protest, virkelig d. 10 April sidst¬
leden have foretaget sig og holdt Auctionen. — Men, som
der i forberørte Rescr. af 22 Octob. a. p. ikke nævnes eet

eeneste Ord om andre Birker, end Proprietaire=Birker
aleene, og den 16de Art. i Forordn. af 19 Decbr. 1693,

som i forbemeldte Rescript allegeres, ei heller taler et Ord

om andet, end aleene om Proprietaire=Birker: saa befa¬

les Overhofmesteren,

At beordre Rettens=Betjente i Ringsted=Tybjerg¬
Herred, at de herefter, under vedbørlig Straf og Til¬
tale, entholde sig fra at gjøre Greve Moltke eller hans

Birke=Betjente nogen Slags Indpas i den ham, efter
de Grevelige Privilegier og Birkets Indretning, com¬

peterende fri og ubehindrede Birke=Rettighed (a); og
derforuden befale samme Rettens=Betjente, at de har

at lægge fra sig til Greve Moltkes Birke=Betjente, hvis
Betaling de have oppebaaret for den Auction, de saaledes
uretteligen have tiltaget og indtrænget sig at forrette (b).

Rescr. (til Amtmanden over Vordingborg= og 14 Julii.
Tryggevelde=Amter), det samme, saavidt Stevns¬

og Faxøe=Herreders Betjente betræffer.
Rescr. (til Stiftbefalingsmændene over Viborg= 21 Julii¬
og Aalborg=Stifter, samt Notits til Rentekamme¬
Bb 5
(a) See næstfølgende Rescript.

(b) See Rescr. 25 Jan. 1754.

ret))
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21 Julii. ret), ang. at Amtmanden i Aalborghuus=Amt
er Gvrighed over Løgstøer, og forvalter de der fore¬

faldende Skifter.
Gr. Da Stiftbefal. og Biskopen i Viborg have, i Au¬

ledning af den for Løgstøer=Byes afbrændte Indvaanere i

afvigte Aar bevilgede Collect, som var befalet at indsam¬
les i Viborg=Stift, men at remitteres til Stiftbefal. og

Bisk. over Aalborg=Stift, og af Stiftamtmanden samme¬
steds, som Amtmand over Aalborghuus=Amt, hvorunder

Løgstøer=Bye er beliggende, iblandt de Skadelidende at

reparteres, forestillet, hvorledes deslige Repartitioner imel
lem Indbyggerne i Løgstøer forhen var skeet ved Stiftamt¬

manden i Viborg, saasom Stiftbefal. over Aalborg=Stift
havde ikke mned Jurisdictionen over Løgstøer videre at for¬
rette, end for saavidt Birket uden for Løgstøer laae under
Aalborghuus=Amt, hviske“ og formeentes at være decide¬

ret ved Rescr. af 4 Julii 1738, er under 8 Oct. sidstleden

ang. Collectens Repartering og Jurisdictionen rescriberet.
Men, som derefter af de adskillige fra begge Stiftamtmænd
indkomne Klagemaale og Besværinger fornemmes, at der

imellem dem er forefalden jævnlige Disputer og Tvistighe¬

der ang. Jurisdictionen i bemeldte Logstøer, især da Stift¬
befal. i Viborg, paa Grund af forrige Praxi, samt forbe¬
rørte 2 Befalinger, har tilholdt sig Rettighed at føie ad¬

skillige Foranstaltninger til en Sags Anlægning, Paatale
og Forfølgning imod en for Mordbrand paa Løgstøer=Bye

beskyldt Delinqvent N. S. Drøstrup, ved at anordne De¬
linqventens Arrest beskikket ham Defensor i Sagen, samt

constitueret Sættedommer, Skriver og videre; da Stift¬

befal. i Aalborg derimod formener sig at være skeet Ind¬
greb i det ham anfortroede Embede, som Amtmand over

Løgstøer=Bye og Birk, m. v. tillige med det derhos fra
Stiftbekal. i Viborg gjorte Forslag, at Løgstøer=Bye med
Kjøbstæds=Privilegier maatte bengades, der vilde være

Byen til god Fordeel, og tillige for Fremtiden forebygge af

Tvistighed og Irring, der ellers maatte forvolde al for

stor Uorden og Confusion i Rettens Administration, ved
udgivende stridige Ordres imod hverandre: saa (efterdi det
ikke kan neates, at Løgstøer= Bye ligger i Aalborghuus¬

Amt, hvor Viborg=Stiftamtmand, endskjønt dette Am¬

reanes under Viborg=Stift, følgelig Lov og Forordnin. er
ikke er Øvrighed, men Amtmanden, det og, naar de af
dem paa begge Sider for og imod fremførte Argumenter

nøie overveies, ikke findes, at Løgstøer=Bye har noget af
det, der kan gjøre den til Kjøbstæd, men meget mere e;
beviist, at det er en Landsbye, der hverken er nævnt ud¬
Forordn. af 28 Jan. 1682, eller siden bleven meddeelt

Kjøbstæds=Privilegier, har hverken sin særdeles Byefoged

eller nogen anden Magistrat, og i den Repartition paa De¬

linqvent-Omkostninger, som er forfattet over Viborg= og
Mallinna
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Aalborg=Stifts Kjøbstæder, ikke findes anført, men svärer21

Jubii.

dog Consumtion, fordi den efter Consumtionsforordn. af

31 Decbr. 1700 (0) har mere end Bonde=Næring; lige¬
som det og erfares, at Løgstøers Indvaanere drive og bru¬

ge saadanne Jorder som ere matriculerede og anslagne

til Hartkorn, at de deraf maae svare Kongelige Contribu¬

tioner af Penge og Korn til Aalborg=Amtstue, ja Byen
er inddeelt til Soldaterhold, hvilket ikke passer sig paa en
Kjøbstæd) gives nu herpaa tilkjende, at (som ldet er da nok¬
som klart, at Logstøer=Bye ikke er en Kjøbstæd, og det ik¬
ke skjønnes, at, om end Løgstøer=Bye efter det gjorte For¬

slag og nogle af Indvaanernes Ansøgning forundtes Kjøb¬
stæds=Privilegier, Indvaanerne dermed kunde være tjent,
men snarere vilde befordre især de afbrændte Indbyggeres

Skade og større Uleilighed ved adskillige Bekostninger og
Udgivter, de nu ere befriede for men at de andre omlig¬
gende Kjøbstæder derved vilde ikküns tilvoxe Skade og Tab,

tvertimod det under 3 Julii 1598 givne, og af de Konge¬
lige Forfædre confirmerede Privilegio, som endog expresse

nævner Løgstøer), Kongen finder for godt,

At det med Logstøer=Bye forbliver som forhen, og

at Stiftbefalingsmanden over Viborg=Stift i Fremtiden
entholder sig fra Jurisdictionen derover, samt fra saa¬

danne Foranstaltninger hvilke efter Loven og Forordnin¬

gerne tilfalde Amtmanden over Aalborghuus-Amit,
hvor Byen er beliggende, hvorudinden ovenmeldte 2 Re¬

scripter af 1738 og 1751 da ikke herefter følgelig et

heller de af Stiftamtm. i Viborg ang. Delinqventen 1.
S. Drøstrups Sag gjorte Foranstaltninger, skal være

hinderlige, men være Amtmanden over Aalborghuus¬
Amt overladt, derudinden at foranstalte hvis han efter
hans Embeds Medfør tjenligt eragter; samt at Amtman¬

den i Aalborghuus=Amt bør efterdags være berettiget til,
selv eller ved Fuldmægtig at lade forvalte de i Løgstøer

faldende Skifter.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),21 Juli.
ang hvorvidt vor Fruelatinske Skoles Disciple
ei maae følge Liig.
Gr.

(e) See og Cons. Fdn. 15 Octobr. 1778, Cap. IV. Art.
1, §. 10.

1752. 396
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21 Julii.

Kongelige Rescripter,

Gr. Disse Disciple fulgte med Følge=Vognene, ; eller
4 ved hver Vogn; i sorte Klæder og Flor om Hattene,
hvorfor hver fik 14 2 Mk.

Det skal, med benævnte Skoles Disciple at følge

Liig paa ovenmeldte Maade, herefter aldeles være af¬
skaffet.

28 Julii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trondhjem,
og Notits til Kjøbenhavns Universitet), ang., at
Slepnes=Marked i Helgeland maae begyndes og
holdes den 30 Junii eller 1 Julii, det paa Bjørn den

5 eller 6, og det paa Tilrum den 12 eller 13 Julii;
hvorimod det Nærøiske Ledingsberg=Marked i Num¬

medalens Fogderie skal herefter forflyttes til at holdes
næste Mandag eller Tirsdag efter Magarethe=Dag til

den 24 eller 25 Julii.
11 Aug.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge (0)), ang.
at der ved det Aggershusiske Artillerie=Compagnie,
foruden de derved allerede Enroullerede, endnu skal an¬

tages 10 Mand saa kaldede Provisores paa disse, i

Henseende til de Friheder, som bemeldte Provisores pleie

at nyde, forundende Conditioner, nemlig: at de 1) saa¬
længe de i saadan Tjeneste (e) forblive, maae være for¬

skaanede for personelle borgerlig Paalæg og Tynge,

hvorved dog ikke skal være at forstaae saadanne Ouera,
der hefte paa faste Eiendomme Grunde og Huse,

saasom Grundskat, Indqvartering, Veie=Arbeide
og deslige, hvorfra ingen af deres Gaarde og Huse pleie
at eximeres, men bør svares af dem, ligesom af andre

Borgere: 2) maae ernære sig af deres egne Hænders
Arbeide, eller hvad Profession de kan have lært, lige¬

som andre Militaires er forundt (t), uden derpaa enten
at

(0) See og næstfølgende Rescript.

(e) De ere demitterede; see Rescr. 1 Febr. 1765.
(5) See Rescr. 1 Febr. 1760.
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at maae holde Svende og Drenge, eller at associere sig11 Aug.
med hinanden, Laugene til Præjudice; saa maae og in¬

gen af bemeldte Provisores arbeide i Guld og Sølv
uden de, som derpaa have vundet deres Borgerskab; og

i Henseende til dem, som have lært Muurmester= og
Bødker=Profession da maae de første vel frit exercere
deres lærte Haandverk, med at forrette, hvad Slags Ar¬

beide, dem betroes, dog maae de ikke opføre nye Skor¬
stene i Kjøbstæderne, og ang. de sidste (E), da maae de
ikke befatte sig med at forfærdige enten hele, halve, eller
Fjerding=Tønder, men alene Stamper, Ballier, Strip¬

per og alle andre deslige Kar, hvorpaa ei er sat noget
vist Maal.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trondhjem), det 11 Aug.
samme, i Henseende til 10 Provisorers Antagelse ved

det Trondhjemske Artillerie-Compagnie.

Fundats for Helsingøers Skole og Hospital. 11 Aug.
Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 25 Aug.
hvad Arv, som falder i Stervboerne, skal udbe¬
tales til de legitimerede Arvinger, saalænge det ikke er

heviist, at flere ere til (h).
Gr. Paa Ansøgning fra J. Chr. Lassen, J. Juulbye og
D. Vindekilde i Khavn, at dem, efter meddeelte Fuld¬

mggt fra Island, maatte udleveres en Arv i Khavn, ef¬
ter Enken afg. Anna Magdalena Arisdotter Muhle, som

2 hendes Fastre og nogle hendes Sødskende=Børn samme¬
teds var tilfalden, er under 25 Jun. 1751 Magistraten

sefalet at slutte dette Skifte, og derefter udbetale Arven
il dem, som lovlig har legitimeret sig at være Arvinger,
svorudi den i Skifteretten den“30 Mart. næstforhen er¬

jangne Skifte=Decision, hvorved bemeldte Islaydske Ar¬

vinger tilpligtedes at bevise, at bemeldte A. M. Arisdot¬
er Muhle ikke havde efterladt sig Sødskende, samt at ik¬
ke

(2) See Rescr. 4 Maii 1753 og Forord. 12 Rept. 1753.
Cap. 4, 9. 7.

(h) See Rescr. 30 Novbr. 1753 og 1 Marlii 1754 samt

Forordn. 15 Junii 1771, 9. 15.
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Kongelige Rescripter,

ke Maderne=Frænder vare til, ikke skulde være Magistra

ten til Hinder; har Kongen af en fra bemeldte 3 Commis.

sionairs under 10 April sidstafvigt indkommen Memorial og
derhos føiet Gjenpart af en af Skifteforvalterne i Sterv¬

boen den 14 Martii indeværende Aar afsagde Decision, for¬
nummen, at de have tillagt bemeldte Islandske Arvinger
som nærmeste Frænder til den Afdøde paa Fæderne=Side

den halve Deel af Boets beholdne Massa, men derimod re
serveret den anden halve Deel af Boet for den Afdødet
Moderne=Frænder om Nogen skulde være til, eller af

henstaae efter dem i 15 Aar uanseet det hverken videt

eller kan bevises, at saadanne supponerede Møderne=Fræn
der nogen Tid findes, helst inäen andre end de Islandsk¬

Arvinger efter det ergangne Proclama med Aar og Dag¬
Varsel, har meldt eller legitimeret sig: hvorfore fornævn

te Commissionairs paa bemeldte Arvingers Vegne have an

holdet, at Skifteretten maatte ved Befaling betydes, a

samtlige bemeldte Stervboes Midler til dem paa de Is
landske Arvingers Vegne maatte udbetales, imod at de e
alene for Betalingen gav. Skifteretten fuldkommen Afkal

og skadesløs Qvittering; men endog stillede nøiagtig For
sikring for andre Arvingers Tiltale. Af Magistratens Er
+
klecring,
erfares, at den er af lige Formening med Skifte

retten, at, saalænge det ikke vides, om bemeldte Enk
skulde have efterladt Arvinger paa Mødrene=Side, burd¬

deres Andeel efter Lovens Pag. 678 Art. 10. bensættes ti

Bevaring, som efter paafolgende 11te Art. i sin Tid kun
de tilfalde Kongen eller Staden, til hvem slig Arvefaldsret
tighed er skjenket: desaarsag Magistraten og har indstillet

om det ikke ved den ergangne Skifte=Decision kunde hav
sit Forblivende. —Men, som saadan Probatio negativa

som Skifteretten i deres 2 Decisioner have paalagt oven

meldte Islandske Arvinger (nemlig, at det ikke var nok
at samme have legitimeret sig at være Arvinger, men a

de burde endog bevise, at den Afdøde ingen flere paa Fæ

derne: eller Møderne=Side sig havde efterladt), ikke nogen
steds i Loven findes anbefalet, eller og ved dette Skifte fin
des udstæd et lovlig Proclama, hvorved vedkommende Cre

ditorer og Arvinger er forelagt en vis Tid, inden hvilke¬

de skulde melde sig, saa at om en saadan Arving ikke ind
stillede sig inden bestemte Tid, der dog ikke blev nogen Ubil
lighed udi, at han ikke fandt sin Arv mere i Servboet

men maatte søge den hos sine Med=Arvinger, det han si¬
egen Forsømmelse havde at tilskrive; ligesom ei heller de¬

af Magistraten allegerede Lovens 5 — 2
— 10 bar sagt

at Arv bør afsættes, om ikke vides, om der er Arving til
men, om ikke vides, hvor Arvina er nemlig, naar de

første er tilstrækkelig udnjort og beviist at der virkelige

en Arving til, og det ikke vides hvor eller paa hvad Ste

samme sig opholder; i hvilket Tilfælde hans Arvelod bill¬
gen bør afsættes, og Med=Arvingerne, om de forlang
den Udeblivendes Lod, i Forveien bør bevise, at samm
Arvin
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Arving uden Livs=Arvinger ved Døden er afgangen; og
det end mindre eragtes, at den af Magistraten omrørte

—

25 Aug

Arvefaldsrettighed i dette Tilfælde kan finde Sted, eller

it Staden paa Kongens Vegne her kan tilfalde nogen

Arv, saalænge rette Arvinger ere til: saa er funden for
zodt, at

Magistraten tilkjendegiver Skifte-Rettens Commit¬

erede, at de med forderligste imellem saa mange, som

ig lovlig have legitimeret at være de rette Arvinger,

save at skifte og dele denne hele Boes Masse, saavidt

om bør i Arv at gange, og samme til Supplicanterne
saa bemeldte Arvingers Vegne imod derfor givende Af¬

ald og skadeslss Qvittering at udbetale, hvorudi deres
enere Decision af 14 Martii 1752 ikke bør være hinder¬

ig. Og have de ellers i Fremtiden udi de Stervboer,
wvor det ikke er beviist at nogen fraværende Ar¬

iing er til, hvis Lod efter Loven bør afsættes, ved Skif¬
ets Slutning at udbetale den hele Arv til alle de Ar¬

iinger, som sig, inden Proclama er erspireret, lovligen

ave legitimeret, uagtet at samme kunde være den Af¬
øde enten paa Fæderne= eller Møderne=Side alene paa¬
ørende, uden at noget af Arven i saa Fald maae tilba¬

eholdes, i den Anledning, at det ikke er beviist, om

en Afdøde havde flere Arvinger eller ikke; hvorfore Ma¬
istraten og for nærværende Tid haver at foranstalte, at,

Fald der allerede skulde være noget andet Skifte slut¬

st, hvor en Part af den faldne Arv paa sidstommeldte
undamente kunde være indeholdt, dermed da, som for¬
en foreskrevet er, i alle Maader vorder forholdet.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬ 26

e), ang. at Vognmændene af de Slesvigske
stæder, som komme til Ribe, passere fri for Mile¬
enge, medmindre Nogen godvillig vil betate; men, skul¬

de lade sig fragte fra Ribe, bør de erlægge dem (i).
(Saa¬

(D) See Cons. Fdn. 15 Oct. 1778, Cap. 15.

Aug.
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Kongelige Rescripter,

*

26 Aug. (Saasom de paa det eene, som andet Sted maae oppebæ¬
res, alt følgelig Consumtionsforordningen).

26 Aug.

Rentek. Skriv. (til Amtmanden over Lundenes= og

Bøvling=Amter), ang. at alle de, der holde saadanne
complette Stutterier som Fdn. af 16 Junii 1786 om¬
melder, bør nyde den tilsagte Frihed for Jolke= og Ja¬

milie=Skat, omendskjønt de besidde mindre end 300

Tdr. Hartkorn (E).
1 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

over Viborg=Stift), ang. Begravelser i Viborg¬
Domkirke.
Gr. Stiftbefal. og Biskopen have begjert, at, som der
ved Domkirken i Viborg bag Alteret findes en Udbygning,

som i forrige Tider har været et Convent= eller Samlings¬

Huus for Geistligheden, derudi at holde Landemode og

Tamperret, hvilket Huus Ao. 1712, 1713 eller 1714 er
bortsolgt til et. Begravelse=Sted for 200 Rdlr.; de da,

siden Domkirkens Brevskaber Ao. 1726 ere opbrændte, og

de ikke kunne vide, paa hvad Fundament Kirken en bleven
skilt ved en saa anseelig Bygning for saa ringe Penge,
maatte erholde den Foresrilling, som derom kunde rære
gjort, og den Kongel. Resolution, som formenes derpaa
at være falden. Men, da Oversecretereren under 22 Ju¬

lii næst efter gav til Gjensvar, at ingen Resolution findes
i Cancelliet udi de forommeldte Aaringer, ang. forskrevne

Huus, at være falden, have de i en senere Forestilling be¬
rettet, at de under d. 13 April a. c. have tilskreven dette

Huses Kjøbe=Arvinger, at antage sig Begravelsets Repa¬
ration, og indsende Copie af Adkomsterne, men ikke der¬
paa bekommet noget Svar, saa at Stiftb. og Bisk. have

været foraarsagede den 25 Maii indeværende Aar notaria¬

liter at reqvirere Svar fra de Personer, som tilegne sig
Begravelset, at antage sig samme; hvorpaa de d. 29 Mait
næstefter have faaet til Svar ved Notarium, at de ingen
Skjøde vidste at finde, men forlangede, at St. og B.
skulde meddele dem Copie af Skjødet, som ikke ved Stif¬

tets Documenter skal være at finde, da de derhös formeen¬
te, at Domkirken for den første Kjøbeskilling, 200 Rdlr.,

skulde holde Begravelset vedlige, endskjønt der aldrig skal
være erlagt Noget til Vedligeholdelsen, og, naar Repa¬
ration ved Begravelset paa Domkirkens Bekostning var
gjort

(k) Anhang af Rescripter &ampc. 17795 ophavet ved For¬
ordn. 23 Decbr. 1778; see Anordn. 27 Maii 1785
6. 9.
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gjort, da at lade indsætte de Dedes Liig igjen paa sin for¬ 1 Sept.
rige Plads i det solgte Conventhuus, uden at ville con¬

currere til Begravelsets Istandsættelse, som, efter tagen

Syn af Haandverksmestere er anslagen til 600 Rdlrs Be¬
kostning, hvilket St. og B. holde ugjørligt af Kirken at

kunne udredes i Henseende til Domkirkens ringe Vilkaar,

da den aarlig skal have større Udgivter end Indtægter, for¬

medelst at Indtægter af Begravelser, der skulde være Kir¬
kens bedste Accidents, Fal indbringe Lidet eller Intet,

saasom de, der eie Begravelser, skal lade dem henstaae

een Snees Aar efter anden, uden at erlægge ringeste Skil¬
lings Afgivt til Kirken, endskjønt for ingen= Liig i al den
Tid Noget er contribueret; de og ei heller ville taale, at

fremmede Liig i deres Begravelser maae indfættes, hvor¬
ved Kirken kunde tilbringes nogen Indtægt. — Saasom
Kongen finder det aldeles ubilligt, at enhver Familie fra

eet Seculo til et andet vil tilegne sig deres Forfædres Be¬
aravelser, og dog Intet ville give til Kirken, ei heller vil¬

le taale andres Liig i deres Grave, hvoraf vilde flyde, at
der omsider maatte blive saare lidet Rum til Begravelser

for Posteriteten, da de fleste Begravelser have, efter Ved¬
kommendes Formening, visse Eiere: saa befales:

Naar Liig have staaet i Domkirken i 20 Aar, og
imidler z ingen Betaling er skeet for Aabning til noget
Liigs Judsættelse, da skal Vedkommende af alle Stæn¬

der, som tilegne sig Begravelser, ligesom det er Praxis
paa andre Steder, være pligtige at erlægge efter 20

Aars Forløb, en Recognition til Domkirken af 10 til
20 Rdlr.; og skal de, som efter 20 Aars Forløb Intet

ville betale, taale, at Begravelset hjemfalder til Dom¬

Firken og dens Nytte, til Forhandling eller Betjening.

Dog, saafremt der maatte findes Skjøder paa Begra¬
velser hvorved Efterkommerne vare fritagne enten for
Reparation eller Kjendelse til Kirken, da skal Vedkom¬

mende derfra være exciperede. Udi det øvrige ere Justits¬
raad Lund og Byefoged Dorschæus under denne Dags
Dato befalede, som Commissarier, at træde sammen, og

paa lovlig Maade indkalde dem, som eie Begravelser i
Viborg=Domkirke, at lade møde med deres Adkomster,

at deraf kan sluttes og dømmes hvilke Begravelser der

kunde tilfalde Kirken, og hvilke der upaaanket maatte til¬
V. Deel. 1 Bind.

Ce

høre
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1 Sept. høre de Personer som sig disse Begravelsex tilegne, og

deraf ville betale den anbefalede Recognition, m. v.
1 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

i Viborg), ang. at den personelle Capellan paa

Læsøe maae aarlig til Snapsting nyde 50 Rdlr.
af det Trellundske Legato til Danske Skoler, dets Ren¬

ters Rente, for tilligemed sine Præstelige Forretninger
ogsaa bestandig i egen Person at holde Skole, samt
med Tiden endnu 10 Rdlr. af samme Rente til den Per¬
sons Belønning, som assisterer ham ved Underviisnin¬

gen (D).
8 Sept.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.
at enhver Malersvend, som herefter i Olderman¬
dens Huus forsærdiger sit Mesterstykke skal betale til
Oldermanden ugentlig 1 Rdlr. (m).
2

15 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Viborg¬
Stift), hvorved det af ham gjorte Forslag og føiede
Foranstaltning, ang. sex Borgeres Beskikkelse i Nibe¬
Bye, til at deliberere med Byefogden om Byens Sager,

approberes; hvorhos er funden for godt, at Stiftbefa¬

lingsmanden tillægger dem saadan Instrux, som er over¬
eensstemmende med Loven, og for Byens og Borgerskabets

Tarv og Bedste findes tjenligst og nyttigst, samt ikke stri¬
der imod den Byefogdens Embede tillagde Myndighed (n).
(Saasom Stiftbefal. har indberettet, at Rescr. af 11 Sept.
1750 har havt saadan Nytte, at det holdes gavnligt og

fornødent, ser Borgere paa lige Maade udnævnes 1 Nibe,
der tilligemed Byefogden kunde tage Byens Væsen, Ind¬

tægter og Udgivter med andre dens Tarv og Nytte vedkom¬
mende

(D) Af Rothes Rescripter III. S. 460, hvor det er fuld¬
stændig; efr. Rescr. 6 Jan. 1774.

(m) See Plac. 3 Martii 1756 Tabellens 6te Rubr.,
og Plac. 1 Sept. 1762, 1te Rubriqve.

(n) See Rescr. 3 Febr. 1774.

Resolutioner og Collegialbreve. 403

175 2.

—

mende Ting

i Overveielse, hvorved mange Klager samt

15 Sept.

megen Misforstaaelse, saavel imellem ham og Indbyg¬

gerne som imellem Borgerne indbyrdes, kunde forekom¬
mes).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 22 Sept.
over Aggershuus=Stift), ang. at den Resideren¬

de Capellan til Eidangers-Præstegjeld skal al¬
tid blive boende i Annexet Brevig i det af Borger Jacob
Nielssen dertil givne Huus, som af Borgerne (0) skal
vedligeholdes, Srundleien aarlig betales, samt i paa¬
kommende ulykkelige Tilfælde igjen opbygges.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Norge, til¬ 29 Sept.

lige at give Amtmændene heraf Gjenpart), ang. at
der efterdags for hver fra de Norske Fæstninger de¬
serteret Slave, naar han af Bønderne eller andre Kon¬
gelige Undersaatter bliver anholdt, skal betales fire Rigs¬
daler af Kongens Casse (P). (Paa det der kan haves
saa meget mere Forstkring om de saaledes bortrømmende

Slavers Anholdelse).

Privilegium for Hortens-Færgested, at 1) 6

ORt.

det og Brour maae være befriet for Soldaterhold og
Udredning, 2) at en Karl skal afgives fri for Udskriv¬

ning, 3) at det maae nyde Færgetold af adskillige Præ¬
stegjeld (4), m. v.

Rescr. (til de Deputerede for Financerne, og til Stift¬
20
befalingsmanden over Trundhjems=Stift), ang. at de
ved 2 Delinqventers Forsendelse, til Arbeide paa
Fiskeleierne, gaaende Omkdstninger maae tages af

den Kongelige Sigt= og Sagefalds-Casse, og, om

den ei dertil skulde være tilstrækkelig, da af Kongens
Cr 2

Casse,

(0) Og Strandsidderne, see Rescr. 21 Junii 1762.
(p) See Skriv. 3 Sept. 1754.

(9) See Rescr. 19 Martii 1784.

Oct.
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—

20 Oct.

Casse, saavel. i dette som i andre deslige Tilfælde (r).
(I Anledning af Stiftbefalingsmandens Forestilling, ang.
saavel de til disse 2 Delinqventers Underhold og Befordring
udfordrende Bekostninger, som den derved mødende Van¬

skelighed og Besværing at kunne faae dem transporteret;
hvorved Finaneernes Deputerede have indstillet, om ikke

deslige Delinqventer kunde, ligesom i Aggershuus=Stift,

afgives til Tugthuset, og ikke til Fiskeleierne).

28 Oät.

Rentek. Skriv. (til en Proprietair i Ribehuus¬

Amt), ang. at Bøder for Leiermaal betales der,
hvor det er begaaet (S).
Gr. Paa Proprietairens Forespørgsel, ang. hvem der ret¬

telig tilkomme Bederne som Amtsforvalteren paastaaer
for det hos en Selveierbonde af en Bondekarl fra Proprie¬

tairens Gods begangne Leiermaal med et Qvindfolk, meldes:

Det er almindeligt, at, hvor Leiermaalet er begaaet,

der bør og bødes; og, siden det er skeet paa uprivilege¬
ret Gods, saa er det og Ret, at Amtsforvalteren paa¬

staaer Bøderne til Kongens Casse betalt.

3 Novb.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Bergens¬
Stift), ang. Maalerpenge, Undermaaleres Be¬
skikkelse m. v. i Bergen. (Efter Stadsmaaler Nyrups
Ansøgning).

6. 1.

Stadsmaaler Bendix Nyrup i Bergen maae, lige¬

som hans 2 Formænd ved Kongelige Resolutioner have
været forundte, oppebære for en Tønde Korn= Skill.,
5. 2.

og for en Tønde Salt 1 Skill. D. Saasom han har
meest med de beskikkede Undermaalere at bestille, maae

han, ligesom hans Formænd, have Jus præsentandi,
og det saavel i vacante Tilfælde ved Dødsfald, som og

naar En eller Anden i Tjenesten maatte vise sig ulydig,
opsætsig, upaapasselig, drikfældig, eller andet saadant,
hvilket

(1) Formodentlig bortfaldet ved Rescr. af 21 Sept. 1759
(2 Stkr.) og 10 Sept. 1784.

(5) Anhang af Rescripter ic. 1779; see nøie Resol. 16
Martii 1756 og Prom. 1 April 1780.
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hvilket dog for Magistraten til Afsættelse skal bevises, 3 Novb.
da Magistraten En af de Foreslagne haver at udvælge

og beskikke. For enhver behøvende Tönde bør han be¬

5. 3.

tale Magistraten det samme, som almindelig gives.

Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬3

Novb.

Stift), ang. at Snedkerlauget i Roeskilde

maae have Frihed til at gjøre de hos dem udlærte
Drenge til Svende med sædvanlige Ceremonier eller
den saa kaldede Behøvling, ligesom det Snedkerlaugene
i endeel andre af Kongens Kjøbstæder er tilladt (t).

(I Anledning af Ansøgning fra Oldermanden og endeel
Snedkere i Roeskilde; og paa det de Svende, som hos
dem have lært, kan passere for fuld uden at have fornø¬

den derfor at søge hen til andre Stæder).

Rescr. (til Amtmanden over Kallundborg¬10

Novb.

Draxholm= og Sæbyegaards- ic. Amter), ang. at

Løve=Herredsting i Sjelland, som hidindtil er
blevet holdt i Sæbye, maae herefter holdes i Løvebye¬

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Vi¬ 10

Novb.

borg), ang. 15 i Viborg=Tugthuus indbragte Om¬
løbere, og om dets Fabriqvers bestandige Drivt (U).

Privilegier for Indbyggerne og de Handlende 10 Novh.

i Holmestrand.
Gr. Til Handelens Opkomst og Befordring, saasom dem
er givet Bevilgn. den 31 Decbr. 1744, men de Handlende

have klaget, at ikke alene de, som boe inden og uden Byen,

men endog fremmede og Udenrigs=Folk i mange Maader
tilføie dem stor Forfang og Indpas i deres borgerlige Brug

og Næring, til stor Uorden og Confusion i Handelen, at
Fremmede og Uberettigede handle frit og ubehindret med

Bonden og Landmanden, der tillige foraarsager, at. Lan¬

dets Producter komme i Miscredit, og ikke udbringes til
de Priser og den Fordeel, som ellers kunde erholdes.

Ce 3

Det

(1) Cfr. Rescr. 10 Febr. 1749.
(u) Af Rothes Rescripter III. 11715 see Rescr. 19 Sept.
1781.
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10 Novb.
9. 1.

Det tillades herefter ingen Andre end de, som paa

Handling og borgerlig Næring eller Haandtering en¬

ten har vundet, eller herefter vinde Borgerskab, og sig
i Holmestrand ville nedsætte, der i Byen eller dens Told¬
district, ei heller paa Landet deromkring, directe eller in¬
directe efterdags at drive nogen Handel enten med inden¬

eller udenrigske Vare eller have nogen Slags borgerlig
5. 2.

Næring og Brug (7). Herfra skal dog være undtagen
de Borgere, som nu boe i Ladepladsen Aasgaard¬

strand, under Holmestrands Tolddistrict beliggende, og
paa Handel have vundet Borgerskab desligeste og de

som paa andre Steder i Tolddistrictet enten ved noget
særdeles Privilegio eller med vedkommende Øvrigheds
lovlige Tilladelse til Handel ere berettigede hvilke Alle,

for deres og deres Hustruers Levetid skal være tilladt,

fremdeles at bruge den Handel, som de hidindtil hare
havt Rettighed til; saa maae det og være de som sig

herefter i forskrevne Ladeplads Aasgaardsstrand nedsæt¬
te, og paa Handel vinde Borgerskab, tilladt at handle

sammesteds med Træelast og alle Slags indenrigske Va¬
6. 3.

re og Producter. Ingen Borgere eller Andre maae op¬
kjøbe nogen heel, halv, eller Rest af de til Holmestrand
ankommende Danske Kornladninger, førend samme til
almindelig Nytte har lagt i 8 Dage, da alene enhver af

Byens Indvaanere, men ingen Anden, imidlertid maae

af disse eller andre Fartøier opkjøbe saa meget, som de
5. 4.

til egen Huusfornødenhed behøve (x). Fremmede
Kjøbmænd Skippere eller Andre, som til Byen an¬
komme, maae ikke sælge deres medbringende Vare, som

udmaales ved Alnemaal, uden i hele Stykker, ei heller
Hatte,
(0) Cfr. Rescr. 10 April 1761.
(7) See Forordn. 3 Aug. 1756, 6. 3, Plac. 30 Julii
1762, og Toldfdn. s. Aar, Cap. 6, §. 6, samt Rescr.

21 Septbr. 1773.

Resolutioner og Collegialbreve. 407 1752.
1—

Hatte, Handsker Strømper, Huer og deslige uden i 10 Novb.
ganske Dosin. Ingen af Stedets Indvaanere maae

§. 5.

reise de fremmede ankommende Skibe og Fartøier i
mode for at betinge eller kjøbe Noget af de indehaven¬
de Vare, førend Skibet eller Fartøiet til Byen er an¬
kommen, og paa Toldboden er angivet. De Uberetti¬

gede, som maatte befindes, imod 1te Post at have hand¬

let, eller bruge borgerlig Næring, skulle have Varene
forbrudte, som de maatte betrædes at have handlet med,

og desuden betale en Mulct af 20 Rdlr. De, som imod
3die Post betrædes med at opkjøbe Ladningerne, forin¬
den de anordnede 8 Liggedage ere forbi, skal ligeledes

have Varene forbrudte, og bøde en Mulct af 20 Rdlr.;
ligesom og fremmede Skippere og Kjøbmænd, der maatte

findes skyldige udi, mod den 4de Post at have solgt de¬

res Vare en detail eller i mindre Partier end i Dosin el¬
ler hele Stykker, skulle bøde for hver Gang, de dermed

betræffes, 10 Rdlr., og derforuden have deres Vare for¬
brudt til Confiscation. Endeligen skulle og de, som ved
Udfaren imod Skibene maatte drive Forprang imod

5te Post, derfore bøde 20 Rdlr., og tillige have de kjøb¬
te Vare forbrudte. Hvilke saaledes forfaldne Bøder,

saavelsom consisqverede Vare, skulle deles i 3 lige Dele,

og den ene Part deraf tilfalde Angiveren den anden
Tugthuset i Christiania, og den 3die Deel henlægges
til et Fattighuses Indretning i Holmestrand, og det

saaledes, at, saasnart hertil er bleven indsamlet 50. Rdlr.,
samme da af Vedkommende, som Oppebørselen vorder
betroet, udsættes paa Rente, imod lovlig Part, og der¬

med continueres, indtil Capitalen af disse Bøder, Ren¬
ter og andre Donationer er opvoxen til saa stor en Sum¬
ma, at Huset deraf kunde anskaffes og indrettes, da der¬

efter alle de Vare, som formedelst Forbrydelse imod oven¬
skrevne Poster maatte angives og blive confisqverede
Ce 4

skulle

5. 6.
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skulle tilhøre Angiveren men de betalende Bøder til¬

10 Novb.

falde Jattighuset alene. — Da saaledes Holmestrand¬
Byes Privilegier, er forbedret, samtlige Indvaanere til
Gavn og Fordeel, saa vil Kongen derimod at der hen¬

sees, at Byens Kjøbmænd og de Handlende tilholdes af
Kornvare at have saadant Forraad, at samme uden
Mangel, saavel for de i Byen som paa Landet boende,

alle Tider for billige Priser kunde være at bekomme.
24 Novh.

Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift), ang.

at med det vaeante Capellanie ved Hagenberg¬
Menighed paa Als skal forholdes efter Rescr. af 24
Martii 1683; dog at den Pension af Kirken, som

har været tillagt den sidste Capellan, skal cessere, og, i

Fald Capellanen har havt noget Tillæg af andre Præster
der paa Landet, da skal det igjen hjemfalde den Præst,

som det med Rette tilhører.
28 Novb.

Kongelig Resolution, ang. hvorledes Straffen for
ulovlig Skovhug i Coldinghuus-District maae for¬
mindskes og ansættes (V).

30 Novb.

Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Coll. Skriv. (til
samtlige Stiftbefalingsmænd i Danmark og Norge),
ang. hvad Documenter, Skibsredere, som forlange
Algierske Søepasser, end videre skulle producere, førend
de til Eed maae stædes; og at Skipperne bør melde

sig hos Consulerne udenlands.
Gr. Da Collegium er kommet i Erfaring, at, omend¬

skjønt Forordn. af 1 Maii 1747 udtrykkelig befaler, at de
Skibe, 1 ortil et Algierisk Søepas bliver forlanget, ikke
alene sal tilhøre Kongens Undersaattere alene, men end¬

og være for sammes Regning eqviperet, og at vedkom¬
mende Redere, førend saadant Pas maae erholdes, skal

efter 3die Art. af Forordningen gjøre deres Eed paa begge
for¬

(y) I Rothes Rescripter II. 663; see Skriv. 25 Febr.
1755. Districtet og bortsolgt=, og vilde desuden ik¬

ke gjelde, efter Forordn. 18 April 1781.
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fornævnte Puncters Rigtighed saa dog alligevel bliver 30 Norb.
denne Kongens Villie i den Art. ang. Skibenes Eqvipering
ikke behørig efterlevet, men derunder begaaes adskillig En¬
derslæb: hvorfore det bliver fornødent, for denne Under¬

Aæb i Fremtiden saa meget desto sikkrere at forekomme,

saavelsom og at betage al Tvivl, hvormed En eller Anden
kunde fremkomme, ang. Forstaaelsen af det Ord Lqvipering,

At følgende med Kongens Villie overeensstemmende
Arrangement bliver bekjendtgjort, saavelsom og, at for¬

uden andet, som i 5te §. af det Kongel. Reglement ud¬

fordres, at skulle af Skibsrederne opfyldes, førend dem
Eed tillades, skulle de endnu herefter, og forinden de til
saadan Eed admitteres frembringe følgende: 1) et tro¬

værdig Beviis at Skibet, som skal udgaae, enten er

nye bygget eller i Kongens Riger og Lande for Reder¬
nes Regning i fornøden Tilfælde udbedret eller calfatret::

2) et ligeledes troværdig Beviis at Skibs-Eqvipagen
eller Skibsfolkene ere alle Kongens Undersaattere,

siden dette i Henseende til de nylig med de Barbariske Re¬

gjeringer sluttede og med første i Trykken udkommende

Freds=Tractater, saa meget destomere udfordres paa
det at derved alle i saa Maade forefaldende Jrringer med

deres Krydsere kan forekommes: 3) endnu en Attest,
at de have anskaffet sig deres SkibsProviant i Kon¬
gens Lande. Stiftbefalingsmanden anmodes derfor, at

give de i Stiftet værende Commercerende og Skippere
førnøden Efterretning om ermeldte Puncter, saavelsom

og at foranstalte, at samme i forekommende Tilfælde ved¬
børligen vorde observeret, siden det udi de over. Eedens
Aflæggelse meddelende Certificater maatte anføres, at

disse 3 Puncter ere iagttagne; og, skulde der bæres Tvivl
om nogen af fornævnte Puncters Rigtighed, da maae

Skibseierne ingen Eed tillades førend Beskaffenheden
herom til dette Collegium er indberettet (2). — Da og

Cc 5

ofte

(2) See Forordn. 18 Martii 1776, P. III. H. 5. 3 og 8,
Plac. 26 Febr. 1781 og 21 Jan. 1782.

1752. 410

Kongelige Rescripter,

—

30 Novb. ofte fra de paa fremmede Handelsteder værende= Consuls
maae fornemmes, at endeel Skippere ganske ikke efterleve

den 10de Post i Forordn. af 10 Febr. (a) 1749, hvorefter
de ere tilholdne inden 24 Timer, efter deres Ankomst at
forevise Consulen deres Passe, Skibs-Rolle og øvrige

Documenter, samt gjøre Forklaring over deres giorde Rei¬
se, hvorfra de ere komne, hvormed de have været ladne,

og hvorhen samme var destineret; hvilket og ligesaavel

bør iagttages ved Afreisen som ved Ankomsten i Henseen¬
de til deres Retour=Ladninger: saa (da denne Forfat¬

ning alene er gjort til de Commercerendes Fordeel, og

paa det at Skipperne i Følge bemeldte 10de Postes Ind¬
hold ved samme Leilighed kan af Consulen blive underret¬

tede om de fremmede Steders Love og Skikke, og for¬
nemmelig hvad Vare der ikke er tilladt at indføres, hvori

Skipperne ellers, til stor Skade for deres Redere, ofte
pleie at forgaae sig) anmodes ligeledes Stiftbefalings¬

manden at lade bekjendtgjøre, at, naar enten Rederne
eller Skipperne nogen Certificat vorder tilstillet, dem
da tillige bliver erindret og tilholdt, nøie at efterleve

Forordn. af 10 Febr. (b) 1749, og derhos alvorligen
betydet, at, om det siden skulde befindes, at de sig ikke
hos Consulerne behørigen baade ved Ankomsten og Bort¬

reisen have anmeldet, eller i saa Maade ikke at kunne

legitimere sig med den i forbemeldte 10de Art. foreskrev¬

ne Attest fra vedkommende Consuls, saa skulle de ved

deres Hjemkomst exemplariter blive anseet og afstraffede (c).
8 Dec.

Rescr. (til Laugmanden i Stavangers=Laug¬
dømme, og Notits til Amtmanden over Stavanger¬

Amt),
(a) Paa Dansk den 3 Markii.

(6) 3 Martii.

(c) See Skriv. 15 Octobr. og 12 Novbr. 1763 samt 30

Deebr. 1766, Plac. 26 April 1773 og Prom. 9 Jan.
1778.
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Amt), ang. hvorledes Lovens 1—4 — 10 om 8 Dec.
Varsel, som skal gives de Personer der ingen Bo¬
pæl har i Riget, bør forstaaes.

Gr. Det er andraget, at Laugmanden interpreterer Lo¬
vens 1— 4 — 10, ang. de 6 Ugers Varsel, som skal gi¬
ves de Personer, der ingen Bopæl har i Riget, saaledes,

at de Vedkommende naar Sagen indstævnes til Laugtin¬

get, skal, ligesom til Hjemtinget, gives 6 Ugers Varsel

for sidste Bopæl eller Tilholdssted; og at han paa saadan
Grund skal have negtet at publicere Hjemtings=Stævnin¬
gerne i alle de Sager, som har været anlagte imod bort¬

rømte Lægdskarle, og endnu skal negte det i Tilfælde, naar
Rømningsmænd actioneres. —Som Laugtinget er et al¬
—

mindeligt Ting for Alle, saa kan den, hvis færdetes Bær¬

neting ikke vides, aldrig paa beqvemmere Maade faae til¬
strækkelig Varsel, end for Laugtinget; og, som Loven har
befalet sligt, for derved at supplere den Mangel, der kun¬

de findes ved Varselct, i Fald det alene blev givet til Ci¬
tati sidste Bopæl, saa er det saa meget klarere, at det just

behøves i den første Jnstants, efterdi ingen Sag definitive

ved Over=Retterne kan paakjendes, naar Varselet ved
Hjemtinget ikke er lovligt.

Hvorfore og forbemeldte Løvens 1te B. 4de Cap. 10de
Art. saaledes er at forstaae, at Hjemtings=Stævnin¬

gen, lydende paa 6 Ugers Varsel, baade til Citati sidste
Bopæl eller Tilholdssted, og til Laugtinget, skal li¬
ge saavel for Laugtinget læses og tinglyses, som den

for Bopælen og Tilholdsstedet forkyndes.
Rescr. (til Generalpostamtet), ang. at Lotterie=Sed¬ 8 Dec.
le, Planer og Trækningslister skal med de agende Po¬

ster afgaae, og med den Norske Post ei mere end eet
Exemplar til hver Collecteur af Planer og Lister (d).
Rescr. (til a) Stiftbefalings= og b) Amtmændene i 8

Danmark og Norge (e)), ang. at tilholde alle Justitsbe¬
tjente, inden 6 Maaneder til sig at indgive Erklæring og
Betænkende: 1) om de have fundet nogen Artikel enten
i Lo¬

(0) See Forordn. 17 Junii 1771, §. 14.
(e) Til a) den 8 og b) den 29 Decbr.; til flere den 5,

12 og 19 Jan. 17535 cfr. Rescr. 16 Novbr. 1753.

og 29

Dec.
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8 og 29

Dec.
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i Loven eller Forordningerne som dem synes at være

enten uforstaaelig, eller tvetydig, eller at indbefatt¬
nogen Contradiction, eller at kunne behøve nogen For¬
bedring eller Forandring; og 2) om dem under deres

Embeders Betjening er forekommen nogen Casus og on
de selv kunne udtænke nogen juridisk Qvæstion, son

de ikke finde enten i Loven eller Forordningerne deter
mineret og decideret: da Stiftbefal. (Amtm.) dem stra)

til det Danske Cancellie haver at indsende. (Saason
de i Følge Rescr. 25 Novbr., 9 og 23 Decbr. 1746 ind

komne Efterretninger tildeels ikke vare tilstrækkelige, &amp;c.

15 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen
i Viborg), ang. Bortleielsen af de Kirke=Jorde¬

og andre Indkomster, paa hvilke findes Konge
lige personelle Benaadninger.

Gr. Det er bleven andraget, at der skal være nogl

frie Kjøbstæd=Jorder paa Skive=Mark, med hvilke Kirker
i Skive er bleven doteret, hvilke kaldes Skive=Kirkes Bius

Jorder, fordi de ere henlagde til Lysene i Kirken at hold
vedlige, men at Sognepræsterne til Skive=Kirke i mang

Aar har skaltet og valtet med disse Jorder, som deres egn

Eiendomme, da de skal have leiet noget deraf bort, n

for 18, nu for 20 Rdlr. aarlig, og den øvrige Jord, son

til visse skal kunne løbe til 4 Rdlrs Leie aarlig, skal de sel
have ladet drive, og aarligen taget Afgrøden deraf, sa¬
Kirken desformedelst ikke skal have faaet mere af og for sa

mange Penge, end aarligen et Par Alterkys, og altsa
nu, naar Leien af disse Jorder var ført Kirken til Indtæg¬

kunde de havt mange 100 Rigsdaler til Hielp til dens Re

5
paration.Af Stiftamtmandens og Biskopens Erklærin

erfares, a) at disse saa kaldede Blus=Jorder have fra Ar
1653 af været bortfæstede saavel til Sognepræsten til Sk

ve=Kirke, som til Andre, imod aarlig Afgivt til Kirken1
(
Ørte Byg og 8 Skilling i Penge, indtil det ved Rescr.
18 Martii 1682 blev befalet, at forbemeldte Kirke=Jor

til Præsten Hr. Laurits Breeth skulde bortfæstes, hvor Ar
ledning er taget i Stiftets Protocol over Præstens
Ind
komster at indføre disse Blus=Jorders Brug, imod beh¬

vende Voxlys til Alteret at holde aarligen vedlige, og hvo¬

med saaledes er continueret for de efterkommende Præster

som deraf have betalt Indfæstningspenge til Kirken 8 Rdlr
b) at Afgivten af disse Blus=Jorder kunde udbringes lan¬
høiere til Skive=Kirkes uomgængelige Nytte, dersom d
ved offentlig Auction paa Leie vare blevne udsatte: derhe
in
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indstille, hvad enten den i Skive nu værende Sognepræst

15 Dec.

Hr. Vorsøe som endnu ingen Fæstebrev derpaa har bekom¬
met, skal meddeles Fæstebrev paa oftbemeldte Blus=Jor¬
der, med lige Conditioner som hans Formænd, eller og
de skal leies bort tii den Høistbydende, og Leien at komme

Kirken til Nytte.— Siden forbemeldte Rescript af 18

Martii 1682 alene lyder paa den nu afgangne Sognepræst

L. Breethø Person, og ikke skrækker sig til hans Successø¬
res i Kaldet,

Saa haver Stiftamtmanden og Biskopen at foran¬

stalte, at disse Blus=Jorder efter foregaaende offentlig
Auction blive leiede eller fæstede bort, ligesom de det
for Kirken gavnligst eragte, til den Høistbydende saa¬
fremt ikke Sognepræsten, der ellers dertil bør være nær¬

mest, vil give omtrent ligesaa meget som en Anden. Og
haver Stiftamtmanden og Biskopen paa samme Maa¬
der at forholde sig med alle de øvrige Kirkers Jorder
eller andre Indkomster, paa hvilke findes Kongelige Be¬

naadninger af samme Beskaffenhed som denne, nemlig
naar de ikkuns ere personelle, og naar den Person, paa

hvis Navn de lyde, allerede ved Døden er afgangen.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang. 15 Dec.

Forandring med Magistraten i Varde, en Raad¬
mands=Jorder og Enge at komme til Byen og

Accisen at deles lige mellem Byen og de Fattige.
(Paa Borgernes Ansøgning).

Afg. Raadmand Vulfs Tjeneste maae blive uforsynet.
Naar nu værende baade Borgemester og Raadmand beg¬

ge ved Døden ere afgangne, skal Byefogden, som da
eene værende Magistratsperson, nyde Borgemesterens

Embeds=Indkomster af Jorder Enge og øvrige Acci¬

dentier, og den eene Raadmands Jorder og Enge være

tillagt Byeskriveren i Steden for de 24 Rdlr. ham af
Byen i Løn er svaret, samt den anden Raadmands Jor¬

der og Enge enten til en Dansk Skoleholders Løn, om

det skulde behøves, eller og Byen til Indtægt og Nytte,

men Accisen, hvoraf Magistraten skal nyde : Dele,
og
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Le

—

15 Dec.og Byen samt de Fattige I Deel, skal da alt tilfalde

Byen og de Fattige, at hver deraf nyder en halv Part.
15 Dec.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trondhjem),

ang. at Domme, som dictere virkelige Militaire
Straffe paa Kroppen, skulle af den militaire Gvrig¬
hed foranstaltes erseqverede (f).
Gr. Af den Relation, som Obersten for det 2det Trond¬

hjemske Nationalregiment=Infanterie har nedsendt til Krigs¬
cancelliet, saavelsom af Stiftamtmandens Erklæring, er
Kongen foredraget den imellem Stiftbefal. og Major Grøn
ved bemeldte Regimente sig derøver reiste Tvistighed, at,
da en Landsoldat af Majorens Compagnie havde i Aaret

1748 en Sabbatsdag paa almindelig Kirkevei med Hug og
Slag voldelig overfaldet sin Hustrues Fader, har Soren¬

Fkriveren over Ørchedals Fogderie indstævnet Soldaten til
Strafs Lidelse for Bøigdeting, og, uagtet at Major Grøn

derimod skal have protesteret under Formening, at. Sol¬
daten var at ansee som Voldsmand, og derfor i denne
Sag ikke burde dømmes for den Civile, men for Krigs¬
Retten, tilfunden ham at betale i Voldsbøder med mere

70 Rdlr. 48 6, hvorover, da intet fandtes hos den Skyl¬
dige til at fyldestgjøre den afsagde Dom med, Stiftbefal.

holdt sig beføiet, at see derhen, hvorledes Soldaten, i
Mangel af Bødernes Betaling, kunde tilholdes at afsone

samme ved Straf paa Kroppen, i Anledning af Forordn.

af 6 Decbr. 1743, og til den Ende, i Betragtning af
hans fattige Omstændigheder med Hustrue og mange Børn,

saa at han ikke uden Velfærds Spilde kunde hensættes til
noget Fæstnings=Arbeide, ved Fogden lod føie Anstalt, til

Soldatens Indbringelse til Trondhjem for der, siden in¬
tet Arresthuus findes i Ørchedals=Fogderie, at indsættes
paa Vand og Brød i 20 Dage, efter berørte Forordnings
Tilhold i 15 Art., men at Major Grøn, som paa samme

Tid, da Soldaten blev indbragt, var i Trondhjem, af

egen Myndighed, under Foregivende, at han var uviden¬
de, efter hvis Befaling denne Soldat var ført til Trond¬
hjem, saavelsom at ham var tillagt Ordre, at bryde op
med sit Compaanie, til forestaaende Mynstring, men for¬

nemmelig paa Grund, at det vedkom den Civile=Ret hver¬
ken at dømme paa forskrevne Soldatens forøvede Gjerning,

eller erseqvere den ergangne Dom over ham, har derimod
foretaget sig, uden nogen Anmeldelse enten til Stiftbefal.
eller Regimentets foresatte Chef, at beordre Soldaten at

marchere hjem igjen til sit Lægd, som ogsaa blev efterkom¬
met, over hvilken Majorens Adfærd Stiftbefal. i Skrivelse

til Obersten bar besværet sig, og tillige reqvireret, at Ma¬
jor Grøn maatte tilholdes paa egen Bekostning at lade
Sol¬

(6) Udvidet til hele Norge ved Rescr. 21 Octobr. 1768.
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Soldaten levere ind igjen til Trondhjem, for der efter For¬ 15 Dec.
ordningen at udstaae sin Srraf med Fængsel paa Vand og

Brød; det Stiftbefal. i berørte Erklæring end videre insi¬

sterer paa, indstillende derhos, om ikke Major Grøn maat¬

te tilholdes, at give nogen Slags Reparation for sin den
Civile Øvrighed og Jurisdiction herndinden tilføiede Ind¬

greb tvertimod Forordn. af 7 Martii 1749, kvorefter Stif¬
befal. ei andet skjønner, end at jo den Civile Øvrighed er

berettiget til i Slagsmaal= og slige Sager, baade at kjen¬
de og erseqvere de afsigende Domme: hvorimod Obersten

formener, at Soldatens Forøvende ikke kunde ansees for et
simpel Klammerie og Slagsmaal, men et saadant Crimen,
der kunde hentydes til Forgribelse imod Lovens 6
— 5 —3,

og folgelig ikke at kunne vedkomme den Civile Øvrighed at

kjende paa, og end mindre at exseqvere den tilkjendte

Straf, men overalt Forordningen af 1743 ikke at angaae
oirkelig enrollerede Soldater, eller at den Civile Øvrighed
derefter kunde erseqvere Straf paa Kroppen over enrollere¬

de Soldater forescillende derhos, hvad Uorden og Confu¬

ion imellem begge Jurisdictioner deraf maatte foraarsages,
ærdeles naar den Civile Øvrighed skulde tilstædes, baade

Regiments= og Compagnie=Chef uafvidendes, at tage en
Soldat af sit Lægd, for at bringe andensteds hen, til Straf
at udstaae.— Omendskjønt Kongen vel ikke finder, at den¬

ie omtvistede Sag kunde falde under den militaire Juris¬

sictions Kjendelse og Paadomme, ei heller giver Major
Brøns herudinden brugte Omgang med, uden nogen Fore¬
porgsel enten hos Stiftbefal. eller Anmeldelse for hans fo¬

esatte Chef, at have villet af egen Myndighed fritage
Soldaten af den ham tilkjendte Arrest; hvorimod, paa den

unden Side, det ei heller med den militaire Etats Indret¬

ling enten kan være overeenstemmende, eller findes anord¬
iet, at corporlig Straf over de enrollerede Soldater erse¬

sveres ved den civile Jurisdiction, men Forordn. af 1749
neget mere giver Anledning til=, og befaler, at Straf paa
kroppen over en Militair ved Regimentet eller Garnisonen

ør fuldføres: saa er funden for gbdt,

At Stiftbefalingsmanden ei alene i denne Sag,

nen endog i alle andre Tilfælde, hvor nogen Dom over
n virkelig Militair ved Straf paa Kroppen skal erse¬
veres haver at oversende Dommen til vedkommende

Nilitair Gvrighed, hvilken da bør foranstalte deres Ex¬
ecution saaledes som samme agter selv at an= og tilsvare.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang.22

t Geder maae paa visse Vilkaar haves i Fles¬
org=Præstegjeld.
Gr.

Dec.

1752. 410
22 Dec.

Kongelige Rescripter,

Gr. Overberg=Amtet havde befalet dette Præstegjelds Al¬

mue, iFølge Plac. af 6 Dec. 1723 at afskaffe deres Geder.

Supplicanterne maae paa efterskrevne Conditioner be¬
holde deres Geder: 1) at Gederne for enhver Gaard¬

eller Huus=Mandsplads skal indskrænkes til et vist Tal,
dog ikke flere deraf at maae holdes om Sommeren end

de kunne føde om Vinteren: 2) at der til denne Føde in¬
genlunde maae udengjerds hugges Tol eller ung Fyrre,
men dertil imod Høsten at skal kjærves og sammenbindes

Løvqvister, samt dertil benyttes de Grene af gamle og
fuldvorne Fyrre=Træer, som ellers maatte være fornøden

til et eller andet Brug at nedfældes: 3) skal disse Geder
alle Tider, naar de ere udengjerds, paa det nøieste vog¬
tes og afholdes fra al ung tilvoxende Fyrre= eller af
Gran og Fyrre sammenmænget Skov: og maae Ge¬

derne ei jages iblandt Fæe=Creaturene men vogres

alene, og henjages paa de Steder i Skovene, hvor in¬
gen ung Skov findes: og 4) om imod disse Poster skul¬
de handles, at samtlige Eiernes Geder i saa Fald skulle
være confisqverede, og Vedkommende desuden anden

vilkaarlig Straf være underkastede.
23 Dec.

Rescr. (til General=Postamtet) ang. at de i

den Norske General-Postcasse indløbende Re¬
venuer (dog at nu værende Pensionister nyde deres Pen¬
sioner af samme, indtil de. enten døe, eller nyde den an

densteds fra) skal til det Hospital, som Kongen lade¬

opbygge paa Amalienborg=Plads i Kjøbenhavn anven

des, og det, som fra Pensionisterne nu overbliver ti
visse Tider og Personer udbetales (8).
29 Dec.

Rescr. (til Amtmændene i Danmark og Norge), ang. Be
tænkninger over uforstaaelige Artiklei Loven &amp;c. (h)
(3) See Fund. 6 Aug. 1756, d. 37, og Rescr. 10 Mar
tii 1758.

(h) See Rescr. 8 Decbr. 1752.
Rescr.
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Rescr. (til Havne=Commissionen i Kjøbenhavn, 5 Jan.

med flere), ang. at deres Forestilling, i Hens. til

Vandledningen paa Amalienborg=Plads og
dets 2 Udløb, det eene til Hukken ved Qvæsthuset, og
det andet ved Friderichs=Gadens østre Ende, i Steden

for det forhen værende skadelige Udløb ved Toldboden m.
v. er approberet.

Rescr. (til samtlige Grever og Friherrer i Danmark 5 Jan.
og Norge), ang. at beordre Rettens=Betjente, at de

inden 6 Maaneder til dem have at give deres Erklæring
og Betænkende om de Artikle i Lov eller Forordn.,

som have syntes dem uforstaaelige tvekydige eller sig

modsigende, samt om Juridiske Cvæstioner &amp;c. (i):
samt at Gr. og Frih. have dem til Cancelliet at indsende.

Rescr. (til Landsdommerne i Danmark og Laug= 12 Jan.
mændene i Norge), ang. inden 6 Maaneder at indsen¬

de det samme til Cancelliet.
Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge og Stiftber 12 Jan.
falingsmanden i Trondhjem), ang. at foranstalte, at Skie¬

løberne overalt med hele Læder-Hylstere, som i Freds¬
Tider kan udholde i 24 Aar, vorde forsynede, og at de
til de Gemenes Flinte=Gevær Udfordrende af Lægds Ud¬

rederne Tid efter anden, imod de leverede halve Hyl¬

steres Tilbage=Erholdelse skal anskaffes. (Saasom de
ved Rescr. af 9 Mai 1749 anordnede halve Hylstere ikke

kan holde Regn og Slud uden for Laasene) (k).
Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Norge), ang. at 19 Jan.
tilholde Provsterne, enhver for sig, at samle sit Prov¬

sties Præster og med dem at igjennemlæse Lovens 2den
Bog, samt med det samme i Pennen at forfatte de Er
indrin¬

(i) Ligesom Rescr. 8 og 29 Decbr. 1752.

(k) See Rescr. 27 April 1753 og 29 Novbr. 1754.
V. Deel. 1 Bind.

Dd

1753.418

Kongelige Rescripter,

——

19 Jaa.

indringer som Provsten med Præsterne maatte finde

fornøden, ang. hvad de formene Loven burde enten til¬

lægges eller fratages, da Biskopen derefter haver at for¬

samle alle Stiftets Provster og med dem overlægge,
samt skrivtlig at lade forfatte, alt hvad de med ham es¬
ter fleste Stemmer maatte eragte fornødent Loven at til¬
lægge, deraf at burde udgaae, eller derudi at forandres,

forbedres, eller nøiere forklares; samt disse Erindringer
til det Danske Cancellie at indsende.

26 Jan.

Rescr. (til Directionen over Brand= og Vand¬

Væsenet i Kjøbenhavn), ang. at Vandposterne

paa Amalienborg=Plads skal saaledes foran¬
dres, at intet Vand, uden ved Pompe=Redskab, skal
kunne erholdes, m. v.

26 Jan.

Rescr. (til Amtmanden over Finmarkens=Amt),

ang. 2 Casser til Arve=Midlernes Forvaring,
og deres Udsættelse i sikkert Pant (1).
Gr. Amtm. har andraget, at, ved det at han har er¬
kyndiget sig om, hvad Sikkerhed der i Finmarken kan ha¬
ves for Arvegods og Børnepenge, er han kommen i Erfa¬

ring, at de smaa Capitaler, som, efter Landets Leilighed,

kan tilfalde Børn eller Arvinger efter Forældre og Slægtin¬

ge, sjælden eller aldrig skal kunde med Sikkerhed depone¬
res hos Nogen, langt mindre imod Pante=Obligation lsæt¬

tes paa Rente, saa at Arveparterne derfore, naar de ere
bragte i Penge, skal være under Forsegling blevne overle¬

verede til Formynderen eller den fødde Værge, hvorover

det skal have tildraget sig, at Formynderen enten selv har

angrebet dem, eller ladet sig forlede til, at laane Penge¬
ne ud, saa at Arvingerne skal være satte i Fare for at

miste dem; eller og at Pengene enten ved Ildebrand eller

Tyvehaand skal være bortkomne.— Til saadan Usikkerhed
for Arvinger efterdags at forekomme, er funden for godt,

At der, til Arvemidlers Forvaring i Finmarken, skal
anskaffes 2 af Jern=Plader forfærdigede og med Jern¬

Baand velbebundne Casser, enhver med 3 adskillige Nøg¬

ler, samt Reserve=Nøgler, og 3 differente dirkefrie Laa¬
se:

()) See Rescr. 11 April 1776.
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se; saa og at der i hver Casse skal være 2 sterke Kjæder

26.Jan.

med Jern=Ankere, for at mures fast i en liden dertil ind¬

rettet Kjelder. Naar Amtm. først er bleven underrettet
om, hvad bemeldte Casser med deres Tilbehør skal koste,

maae samme Bekostning, efterat derfra er draget, hvad

de der i Amtet sig befindende Geistlige med andre Betjen¬
te dertil villigen ville give, paalignes vedkommende Vest¬

og Ost=Finmarkens Almue, og de for samme Penge ind¬
kjøbende Casser sættes i Forvaring, den eene i Talvigs¬

og den anden Vadsøe=Kirke; hvorefter Kongen vil, at

alle de Arve=Penge, som i dette Amt maatte forefin¬
des, naar disse Casser ere komne til de dertil bestemte

Steder, saavelsom alle de, som efter den Tid maatte fo¬

refalde, skal næste Ting=Tid, efterat Casserne ere ankom¬

ne eller Arven falden, hver for sig med Forsegling og
Paaskrivt, hvem Arven tilhører, i forbenævnte Casser

lægges; og, naar Myndlingen er bleven myndig, deraf,
i Overværelse af vedkommende Formyndere og Myndlin¬

ger som have opnaaet deres myndige Aar, eller, i de¬

res Forfald, de, som have deres Fuldmagt, udtages,
samt, imod Qvittering eller Afkald, overleveres; til hvil¬

ken Ende Amtmanden over bemeldte Finmarken, samt

den vedkommende Provst og Sorenskriveren stedse skal

have hver sin Aøgel og Reserve Nøgel i Forvaring
og til Ansvar for at være tilstæde at oplukke hver sin
Laas, naar Casserne, som oven er meldt, i Overværelse
af vedkommende Formyndere eller til myndige Aar kom¬

ne Myndlinger, skal aabnes. Dog vil Kongen derhos,

at der drages Omsorg for at de Umyndiges Midler,

saavidt mueligt, paa sikkert Pant paa Rente vorde udsat.

Bevilgning, at Ingen, uden de som udi Huus¬

Tømmermændenes Societet i Bergen ere eller
vorde indskrevne, maae besatte sig med Bord-Arbeids¬
Dd¬ 2

mænds¬

26 Jan.
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26 Jan.

mænds= og Pløinings-Arbeide, hvilket Societet der¬
imod skal betjene Byens Indvaanere med det fornødne

Arbeide, gjøre det forsvarligt og for en billig Løn, eller
i vidrig Fald af det sidste at være fornøiede med den Taxt
Gvrigheden sætter (m); dog at Enhver fremdeles maae
betjene sig af Bønder fra Landet til Knippings- og Spær¬
verks, samt Bolverks=Arbeide.

3 Febr.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang.

Høkerne i Christiania, Landkræmmerne i Ag¬
gershuus=Stift og Skippere, som have faret visse
Aar, at nyde Borgerskab som Kjøbmand i Christiania.
Gr. Endeel Borgere i Christiania, som drive Smaahan¬

del eller Høkerie, have andraget, at de, efterat de have
vundet Borgerskab, have i Overeensstemmelse med Byens

Privil. af 4 Febr. 1735 handlet med alle Slags Korn= og

Fiske=Vare, Salt, Karve, Jern, Tjære, Tobak, Hum¬

le, med flere saadanne grove Vare, baade i smaa, middek
og store Partier, hvilket dem ved de forbedrede Privilegier,
dat. 26 Sept. 1749, Art. 16. skal være forbuden; med Be¬

gjering, at det maae være dem tilladt, herefter ubehindret

at drive deres Handling, som tilforn. Jligemaade har en¬
deel uden for Byen i Stiftet boende, saa kaldede, Land¬

kræmmere, i Memorialer bedet, at det fremdeles maae være

dem tilladt, at bruge en liden Kjøbstæd=Handling, til de
Reisendes og Almuens Fornødenhed naar de tage Varene

hos Kjøbmænden: i Christiania. Herimod have Christianiæ
Kjøbmand, for saavidt Høkerne angaaer suppliceret, at

de maatte, imod deres Ansogning, blive haandhævede ved
de Byen meddeelte Privilegier, og, i Henseende til Land¬
kræmmerne, proponeret, at, siden det vel vilde falde Land¬
manden, helst dem, som boe langt fra Kjøbstæderne, me¬

get tungt, at nedreise til Byen, for at afhente alt det de

behøvede, Kongen da, foruden Christiania=Marked d. 5
Febr., og Grundset=Marked d. 7 Martii (n), vilde fast¬
sætte flere af dem foreslagne Markeder, som paa hvert Sted

maatte continuere i 4 Dage, og at ingen uden Christia¬
niæ Byes Kjøbmænd og Borgere paa de Markeder maatte

opsætte Kramboder, eller til Forhandling bringe deres Va¬
re; imod hvilken Christianiæ Byes Kjøbmands Ansøgning

de Handlende i Dramen have forestilt, at, dersom de af
Chri¬

(m) Forestaaende bortfalder ved Rescr. 10 Sept. 17843
cfr. Bev. 10 Sept. 1701.

(n) See Rescr. 20 Aug. 1756.
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Christianiæ Byes Kjøbmænd ansøgte Markeder bleve dem
aecorderet, vilde det blive et Monopolium i Negocen, hvor¬

ved de øvrige Steder i Aggershuus=Stift formenes høilig

at ville blive præjudicerede. Men, da der, i Anledning
af de Christianiæ Bye meddeelte Privilegier, skal have reist
sig adskillige Tvistigheder, og Konaen desaarsag har befa¬

let at disse Tvistigheder skulde cessere til Vice=Statholde¬

rens Opkomst, og gjørende Forestilling: saa er nu af hans
Erklæring og Forestilling, 1. Betræffende Høkernes Klager,
fornummen, at, da endeel Høkere i Christiania skjønt ik¬

ke alle, af dem, som der i Byen have vundet Borgerskab
paa Høkerie eller Smaahandel, par Connivence fra forrige

Tider af have etableret sig i en Handel, som ikke kan kal¬
des Høkerie, men Indenlands-Handling, som har bestaaet

deri, at de af Skibene ved Bryggen have opkjøbt Korn
Salt, Fisk og andre grove Vare, hvilke de derefter deels

til Bonden i Oplandet, deels til Sverrig have afsat, baa¬
de i store og smaa Partier, vilde det alt for meget medta¬

ge disse Familier, i Fald de nu skulde rykkes op fra den Næ¬
rings=Maade, i hvilken de eengang ere etablerede, og i

saa mange Aar upaatalt have beholdt: hvorfore Kongen,

paa det at disse Tvistigheder som herom have reist sig,
saaledes kunde blive afgjort, at Privilegierne for Efterti¬

den kunde forblive i deres Valeur, og de klagende Høkere
derimod soulageres, har funden for godt,

At alle de saa kaldede Høkere, eller Smaa= og In¬
denlands=Handlere, som førend de seneste Privilegiers

Publication have nedsat sig, maae være tilladte, at for¬
andre deres Borgerbreve fra Smaahandling eller Høke¬
rie og til Kjøbmandskab, saa mange som saadant selv
maatte forlange, og det paa efterfølgende Vilkaar, nem¬
lig 1) at de i deres og deres Hustruers Levetid maae bli¬

ve boende i de Huse, de nu beboe, i Fald nogen af dem
i Forstæderne skulde være boende; 2) naar de paa Kjøb¬

mandskab have vundet Borgerbreve, skal de, i Propor¬

tion af deres Formue, contribuere til Byens Udgivter
lige med andre Kjøbmand; og 3) skal enhver af dem,

som fra Høkere til Kjøbmænd blive antagne, til Chri¬

stianiæ Raadhuuses Reparation erlægge 25 Rdlr., for¬
inden dem det nye Borgerbrev bliver meddeelt; hvorimod

de Høkere, som, siden Privil. af 26 Sept. 1649 bleve
publicerede, til Børgere ere antagne, og de af de forrige
Dd. 3

Høke¬

3 Febr.
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3 Febr. Høkere, som deres Høkerie og Smaahandling fremdeles
vedblive, maae indtil førstkommende Martii Maaneds
Udgang forundes Frihed til at afhænde de Vare, som de
hidindtil kunde have gjort Forlag paa, da de siden ligs
efter Privilegierne, Loven og de Kongel. Anordninger

bør at forholde sig. Dog, paa det at Høkeriet der paa
Stedet, hvor Byen ikke er saa folkeriig, som enten i
Kjøbenhavn eller andre større Stæder, ikke for Efterti¬

den skulde være alt for meget indskrænket, saa tillades
hermed, at de saa kaldede 5skere eller Smaahandlere
tillige maae holde Vertshuus og Gltapperie; og ende¬

lig, at de, som i 8 a 10 Aar have været Høkere i Chri¬

stiania, og derved erhvervet sig den fornødne Connoissen¬

ce om Byens Negoce, samt tilstrækkelige Midler til at
drive en større Handel, maae forundes Frihed at faae de¬

res Borgerbreve paa de i foranførte 2den og 3die Post
ommeldte Vilkaar fra Høkerie til Kjøbmandskab for¬
5. 2.

andrede (o). — II. Anbelangende Markederne og Land¬

Fræmmeriet (P). I den 8de Post af Byens Priviler

gier er vel aldeles forbuden at ingen enten omløbende
eller bosiddende Landkræmmere sig paa Landet i Aggers¬
huus=Stift maae opholde; men, da adskillige Districter

henved 20 a 30 Mile fra Byen ere beliggende, og det
vilde falde Almnen og Betjentene paa disse Steder ikke

alene besværligt, men endog ofte umueligt, fra Kjøbstæ¬
den at faae hentet, hvad de i en Hast, og imod Forven¬
tende kunde trænge til, saa at denne Post vilde falde

de paa Landet boende meget besværlig; til hvilken Ulei¬

lighed at forckomme Kjøbmændene i Christiania vel ha¬

ve søgt om Kongelig Tilladelse, at holde Markeder eller
Sælge¬

(o) Denne Post er forandret ved Rescr. 11 April 1755,
4 Maij 1770 og 9 Julii 1784, samt Prom. 2 Octob.
1784 og 26 Martii 1785.

(p) See hertil Rescr. 11 April 1755.
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Sælgedage i Oplandene, hvor Almuen sig med det for¬ 3 Febr.
nødne kunde forsyne dog med den Condition, at deslige

Markeder ikke af andre, end af Christianiæ Byes Kjøb¬
mand maatte søges; men, foruden at det er stridigt imod

alle Markeders Natur og Beskaffenhed naar samme ikke
for baade Kjøbende og Sælgende skulde være almindelige,
det og derforuden ikke kan være enhver Bondes Leilighed,
paa een Tid at forsyne sig med saa store Portioner af alle

fornødne Sorter som han det hele Aar igjennem kan
behøve; Landmanden ei heller paa de Tider har Noget

at bringe til Markederne, hvorved de Vare, som han

derfra igjen skulde hjembringe formedelst Veienes Længde
og Besværlighed, vilde blive ham dobbelt bekostelige; saa
bevilges, at paa efterfølgende Steder, som ligge temme¬

lig langt fra Christiania, maae være bosiddende Land¬

kxæmmere, nemlig: I Oudalens=Præstegjeld Een; i
i
Vingers=Præstegjeld Een; i Grue Een; i Hoffs Een;

Elverom og Aamodts Een; i Reendalens, Tønset, Queg¬

ne og Tolgens Een; i Hadeland=, Hallingdalen= og To¬

tens=Fogderie i hvert Sogn Een; i Næs=Sogn Een;
i Leuthen Een, i Rommedals Een; i Stange Een; i
Ringsager Een; i Vangs=Sogn Een; i Faabergs=Præ¬

stegjeld, omtrent ved Gaarden Lille=Hammer Een; ved
Gaarden Jorstad, eller i Nærværelsen deraf, Een; i

Ringebo Een; i Vaage, omtrent ved Gaarden Zæl, Een;

og endelig paa den anden Side af Præstegjeldet, omtrent
ved Gaarden Vaagemoen, Een. Hvilke Landkræm¬

mere 1) skal være Borgere i Christiania, og der paa

Raadstuen aflægge deres Borger-Eed: 2) skal disse Land¬
kræmmere i Aggershuus=Stift, ligesom paa andre Ste¬
der antages af Stiftbefalingsmanden og derefter

paa hans Constitution anholde om Kongelig Confirma¬

tion: 3) skal de for saadan Frihed efter den aarlige
Taxation, contribuere, efter deres Handlings Tilstand,

Dd 4

som
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3 Febr. som andre Borgere, til Byens Udgivter (0): 4) maae det
ikke være dem tilladt, at handle med andre Vare, end

dem, som de fra Christiania tilkjøbe sig, undtagen de

Kræmmere, som i Hadeland og Hallingdalen nedsætte sig,
hvilke, saavelsom disse 2 Districter drive deres Handling

baade paa Christiania og Drammen tilsælles, maae være

tilladte, at tage deres Bare enten i Christiania eller

Drammen hvor de kunde finde tjenligst dog at de i

Christiania først tage Borgerskab: 5) maae de ei hel¬
ler handle med andre Sorter, end Stammet, Bai, Filt,

sort Klæde, Hatte, Calemanqver, Florettes=Baand og
andre linnede Bændler og grove Kniplinger, Kartun,

grove Lerreder, Traad, saavel af Silke som Linned og
ulden Garn; al Slags Isenkram, som behøves enten til

Bondens daglige Huusholdning, eller til hans Avl og
Jordbrug; alle Slags Specerier, saasom Peber, Inge¬

fær, Rosiner &amp;c.; Thee, Sukker, Kaffebønner, Papiir,

Cagve, Salt og Tobak, samt alle Sorter af Farver;
derimod maae de ingenlunde handle med Fløieler, Silke¬

Vare fine Kniplinger, fine Klæder uden sort alene

ei heller med Nørrenberger=Vare eller andet saadant,
som Almuen ikke til Fornødenhed behøver og hvorved
den ikkun enten til Overdaadighed i Klædedragt eller an¬

den ufornøden Penge=Spilde kunde forføres: 6) og maae
det ikke være disse bosiddende Landkræmmere tilladt, at

omgaae i Districtet med deres Vare, men samme af de¬
res Huse alene til de Kjøbende at udfælge: 7) ligesom de
heller ikke formedelst denne Tilladelse, maae hindre Bon¬

den i den sædvanlige Handel med Fiske=Vare og deslige;

som besynderlig de i Guldbrandsdalen, Hedemarken og
Osterdalen hidindtil have brugt: og 8) hvad Processer

Skifter efter disse Landkræmmere og deslige angaaer,
da, efterdi de saa langt fra Christiania ere boende, skal
sam¬

(9) See Rescr. 22 Maii 1778.
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samme i forefaldende Tilfælde af Sorenskriveren eller3 Febr.

Dommeren paa Stedet forrettes, uden for saavidt af
deres Borgerskab til Christiania kunde dependere. —
Endelig, som Vice=Statholderen III. betræffende Skip¬

5. 3.

pere, som sig i Byen ville nedsætte, til Slutning har er¬
indret, at Christianiæ Byes Privilegier ikke tillade, at

Skippere, som fra Kongens Riger og Lande i mange Aar

have faret paa fremmede Steder, sig i Byen som Kjøb¬

mænd maae nedsætte, naar de ere bleven gamle, og ikke
formaae Søefarten længer at vedblive, hvorudover det
ei alene kunde blive besværligt for deslige Folk at vinde

Ophold, i Fald dem, naar de formedelst Alderdom eller

andre Aarsager maae forlade Søen, ei maatte forundes
i Byen at blive Kjøbmand men det endog kan ansees
til Byens Fordeel, at saadanne Folk, som ved Seilad¬

sen oftest have erhvervet baade Midler og den bedste Con¬
nvissance om Negocen paa fremmede Steder, sig i Byen
nedsætte: saa bevilges, at alle de, som fra Aggershuus¬

Stift paa udenrigske Steder have faret for Skippere i
8 a 10 Aar, og om deres skikkelige Forhold kan fremskaf¬
se vedbørlige Attester, maae være tilladte, lige med Kjøb¬
mændenes Tjenere, om hvilke i Privilegiernes 13de Post

er meldet, sig i Byen at nedsætte, og som Kjøbmænd

at nyde Borgerskab.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmændene 10
i

Jydland, og til Krigscancelliet), ang. at det bliver
de Nationale Regimenter (r), naar de samles

sol. 23 Jan.)

enten regiments= eller batallion =viis, eller campere uden

for Kjøbstæderne, være sig enten paa Kjøbstædernes eller
Amternes Grunde, uformeent at forsyne sig med behø¬

vende ligesaavel Drikke= som Ædende=Bare hvorfra

samme beleiligst, bedst, og for billigste Priis kan være
Dd 5
(1) See nøie Forordn. af 14 Sept. 1774.

Febr.

(Kongel. Re¬

at
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10 Febr. at erholde: dog at Brændeviin og stærkt Gl ikke Fjø¬

bes af dem paa Landet, som ere forbudne, samme at

brænde brygge, og der at falholde; og ikke heller Øl

eller Brændevin af de privilegerede Kroeholdere, som ik¬
kun ere tilladte, saadanne Vare i Vertshusene at udskjenke.
(I Anledning af at der imellem den commanderende Of¬
ficeer ved et Natidnal=Regiment og en Kjøbstæds Con¬
sumtionsforpagter forefaldt Dispute, formedelst at der ved

Landfolkets Samling til Mynstringen indfandt sig nogle
Bønder, for at falholde ædende Väre samt Øl og Bræn¬

devin, hvilke Vare Magistraten og Consumtionsforpagte¬

ren formeente, Byens Indvaanere i slige Tilfælde alene
vare berettigede til at falholde).
16 Febr.

Rescr. (til Justitsraad Munthe af Morgen¬
stjerne ()), ang. at Lovens 6te B. 5te C. 3die Art.,
om Børn som slaae deres Forældre, skal ved Lov¬
revisionen tydeligere forfattes.
Gr. Da Lovens 6— 5 — 3 sætter Livs=Straf for Børn,

der maatte være saa ugudelige, at slaae deres Forældre,
hvilke Lovens-Ord dog ikke synes at kunne sigte til andre

end til kjødelige Ægte=Forældre, og nærmest at stemme
overeens med samme Capitels 1te og 2den Art., hvor det
heder: „Findes Nogen at være sine Forældre ulydige &amp;c.

miste Arv“: Ligeledes: „Bander Nogen sine Forældre &imc;c.
miste Arv“: som alene kan passe sig paa egne, og ikke Sted¬
Forældre, hvorom kan dog være ulige Meninger og af

Andre kan eragtes, at Loven i første Tilfælde ikke gjør
Skilsmisse imellem kjødelige og Sted=Forældre, formenen¬
de, at Born bør have samme Ærbødighed for Sted=Fader
og Moder som for kjødelige Forældre, og derfor saadan
Forgribelse imod Forældre, som Loven udi ommeldte Art.
taler om, uden Forskjel at bør ansees for halsløs Gjerning:

saa, paa det herudi altid kan være en fast Regel for Dom¬

merne, hvorefter de skulle dømme, befales,
At det ved den ham befalede Revision iagttages, at

ommeldte Lovens Art. tydeligere forfattes, og derudi

determineres, hvorledes ommeldte Qvæstion bør for¬
staaes.

16 Febr.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.

tillige med Politiemesteren at holde over Lov
og

(5) See Rescr. 18 Febr. 1757 og 27 Octobr. 1758.
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og Anordninger, samt see uforligelige Ægtefolk af¬ 16
straffede.
Gr. Paa det at Uorden og utilbørlig Forhold imod Lo¬

ven og udgivne Forordninger, som i Kjøbenhavn maatte be¬
findes i adskillige Maader af En og Anden at begaaes, des¬
bedre kunde være at forekomme, og de, til det alminde¬

lige Beste samt Undersaatternes Gavn og egen Fordeel
allerede gjorte eller herefter gjørende Foranstaltninger des¬

bedre kunde efterleves og vorde overholdne.

Magistraten skal tilligemed Politiemesteren alvorli¬
gen paasee, at Loven og de udgangne Kongelige For¬
ordninger og Rescripter præcise og prompte vorde efter¬
levede, saa at de ikke enten paa den eene Side under¬

staae sig, efter eget Forgodtbefindende, derudi at dispen¬

sere, der egentlig dependerer af Kongens Velbehag, og

Hans Majestæt vil have sig Sely forbeholden, eller at.
de paa den anden Side med Nogen seer igjennem Fingre;
men, saafremt derudi, efter Tidernes Beskaffenhed el¬

ler Sagernes Omstændigheder, skulde fornødiges nogen

Forandring, da have de derom til Kongen at gjøre nær¬
mere Forestilling. — Som det og skal befindes, at stor
Misforstaaelse og Ueenighed iblandt Ægtefolk, forme¬

delst den Eenes eller den Andens førende vidtløftige, slet¬
te og liderlige Levemaade og Opførsel, alt mere og mere
til stor Forargelse tiltager, ja ofte gaaer saavidt, at de

efter egen Villie uden foregaaende Lov og Dom, eller

Øvrighedens Tilladelse, hvad enten de have Børn sam¬

men eller ikke, separere sig, og løbe fra hinanden, og
i Ægtefællens Fraværelse, med Venners Hjelp, tage med
sig ud af Huset hvad der findes, uden at efterlade den

Anden noget at ligge eller sidde paa: saa, til slig høist¬
kadelig Uorden at forekomme, er funden for godt, at.

Magistraten tilligemed Politiemesteren, naar de derom
forde vidende, eller af enten af Parterne derover maat¬

e vorde klaget, lader Sagen undersøge, og den Skyl¬

iige afstraffe efter Anordningerne i Tugt= eller Børne¬
Huset

Febr.
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16 Febr. Huset (t), saafremt Sagen ikke i Mindelighed kan vor¬
de bilagt.
16 Febr.
6. 1.

Instruction for General-Procureuren.
Han skal fremme og befordre Kongens og det Kon¬
gelige Arvehuses Interesse og Fordeel, samt, om han

mærker, derimod handles, strax tilkjendegive Kongen
5. 2.

det, og Resolution forvente. Han skal nøie give Agt

paa, om nogen Embedsmand ei tilbørlig forretter sit

Embede, Kongens Interesse og Tjeneste, eller Under¬
saatterne og Justitien til Præjudice, Asbræk og Under¬
trykkelse, imod Anordningerne; søge at bekomme de fleest¬

muelige Beviisligheder, og det med Betænkning indbe¬

rette; og, om Sagen er af den Beskaffenhed, at den af

Generalfiscalen bør paatales, skal han indhente Kongens
Villie, derefter med Generalfiscalen overlægge (u), og
ham instruere, paa hvad Maade Sagen bedst kan drives.
b. 3.

Saa skal han og, til hans des grundeligere Information
om alt saadant, holde flittig Correspondents med Stat¬

holderne i Fyrstendommene og Grevskaberne, Vice=Stat¬

holderen i Norge, de Kongelige Stiftbefalings= og
Amtmænd, Superintendenter, Landødomzmere

Laugmænd og Magistrater i Kjøbstæderne, samt an¬
dre fornemme Folk i begge Rigerne, Fyrstendommene og

Grevskaberne (V), fra hvilke han sig sandfærdig og upartisk
Underretning kunde forvante, hvori deres Navne, som

Noget i saa Maader tilkjendegive, maae, om de det

begjere, holdes fordulgt, saa at, hvad de saaledes til
Kongens, samt Rigernes og Landenes Tjeneste velmeent
kan have at angive, skal ingenlunde komme dem til no¬

gen Hinder eller Skade. Men, skulle Nogen under¬

staae
(1) See Rescr. 23 Novbr. 1753.

(u) See Instr. 23 April 1751, §. 5. 3, 4.
*

(y) See Rescr. 27 Aug. 1692.
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staae sig, Noget om Andre at angive, som deres Ære

16 Febr.

og Velfærd paagjelde kunde, og de det ei skjelligen kun¬
ne bevise, skal han Kongen saadant strax tilkjendegive,

og Resolution derom forvente (X). Skulde han og i no¬

5. 4.

gen Sag, som ham befales at udføre, behøve Underret¬

ning, enten af Cancelliet, Kammeret, Admiralitetet,

eller og hos andre Kongelige Betjente, vil Kongen der¬

om, efterat han det allerunderd. har tilkjendegivet, al
nødvendig Anstalt gjøre, at ham sligt skal leveres. Da

§. 6.

de, som ere anbetroede Directionen og Expeditionen ved

Cancellierne og Rentekammeret, ere befalede, flittig

med ham, om alt, hvis dem, hans Charge concerneren¬
de, kunde forekomme, at communicere, saa haver han

og, i lige Tilfælde, med dem, ligesom det enhvers Char¬
ge kan tilkomme, god Correspondents at holde. Hvis

§. 8.

Breve, som han kan foraarsages i hans Generalprocu¬
reurs=Charge med Posten at skikke, saa og de, som ham

med Posten, samme hans Charge vedkommende, tilsen¬
des, maae og skal, for Porto deraf at betales, fri pas¬
sere ().

Rescr. (til de Deputerede i Gen. Ld. Dec. og Com¬ 23 Febr.
merce=Collegio), ang. hvad Enhver af dem i sær har,
i Hens. de til Deliberation indkommende Sager, at ta¬

ge Connoissance om, hvilke Sager dog alle in pleno Col¬
legio skal foretages, og derpaa resolveres (2).

Rescr. (til samtlige Stiftbefalingsmænd i Dan= 26 Febr.

mark (a)), ang indenlandske Fabrigve -Vares

Afsættelse og Brug, samt aarlig Fortegnelse
derover, og de Fremmedes Udsendelse, m. v. (D).
Gr.

(7) Cfr. Forordn. 31 Julii 1739, §. 5. 3 og 9.
(9) See Forordn. 17 Junii 1771.
(5) See Forordn. 21 Jan. og 20 Octobr. 1773.

(a) Til flere, see Rescr. 19 Martii, 2 og 13 April 1753.

(b) See Skriv. 14 April 1753, Rescr. 28 Octobr. 1758
og 10 Martii 1766.
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Gr. Høisalig Konge Christjan den Sjette har med megen
Omhu ladet sig være høist angelegen til det almindelige Bed¬
ste, og Undersaatternes sande Velstand og Nytte, at lade
saavel Silke= som Ulden=Fabriqver anlægge og oprette,

hvorfra Indvaanerne til deres fornøden Klædedragt beqvem¬
meligen og til billige Priser kunde vorde forsynede, og hvor¬

med allerede 1737 var kommen saa vidt, at der ingen me¬
re Tvivl derom kunde bæres; og, for end ydermere at be¬

fordre den derpaa fornødne Debit, og for at afskaffe den

med deslige fremmede Vare saa skadelige Handel, er der¬
om under 10 Aug. 1737 udgaaet Rescript. Da nu de
indenlandske Fabriqver med videre i Aar 1738 og 1739 saa¬

ledes tilvoxte, at næsten alle Slags fornødne Klæde=Va¬
re derfra vare at bekomme, saa blev ved Forordn. af 17

Novbr. 1739 deslige specificerede fremmede Klæde=Vare
forbudne i Danmark at indføres. Men alt dette effectue¬
rede intet; Debiten paa alle indenlandske Vare blev endda

tilbagestaaende, og Ingen indfandt sig, for at vise den

mindste Nidkjerhed og gode Villie til Fabriqvernes Opkomst
og Befordring, hvorpaa udgik Rescript af 3 Junii 1741.

Kort derefter den 16 Junii 1741 blev alle fremmede Klæ¬
de =Vare i Danmark ved en Forordn. forbudne at bæres

bruges og forarbeides. Imidlertid bleve de anbefalede

Fortegnelser til General-Land=Oeconomie= og Commerce¬
Collegium indsendte, og hvorpaa samme Collegium udstæd¬

te Circulaire=Skrivelse den 12 Sept. 1741. Havde alt
dette Foregaaende bleven efterlevet, og de derom gjorte

Anstalter nøie iagttagne, saa kunde ikke eet eeneste Stykke
af deslige fremmede Klæde=Vare mere i Riget været at
finde ved Aarets Udgang 1741.Ikke desmindre blev an¬

mærket, at ikkun en ganske ringe Decl af Magazinet eller
de her fabriqverede Vare blev forlanget: altsaa maatte en¬
ten Landet lide Mangel, eller og fremmede Klæde=Vare
hemmeligen i Provinserne bleve solgte; men, for end yder¬

mere at raade Bod paa denne egennyttige og selvraadige
Men allc
Opforsel, saa udkom Rescr. af 3 April 1742.

saadanne Befalinger have lidet eller intet frugtet, og ere
ingenlunde med den Lydighed, som skee burde, bleven ef¬
terlevet. Vel ere endeel Specificationer indkomne over

hvad Vare, som nogle Handlende aarlig sig fra det almin¬
delige Magazin havde tilforhandlet, dog meget uefterret¬

lige, og saaledes indrettede, at hverken Alne=Maal ciler

Qvantiteter have med nogen Accuratesse været at udfin¬
de; men dette erfarer Kongen med største Mishag, at Ved¬

kommende i saa mange Aar, og indtil denne Tid, i ingen

Maade have viist nogen patriotisk Nidkjerhed.Og, om¬
endskjønt Kongen længe siden havde havt Aarsag nok at
lade de Skyldige undgjelde deres Efterladenbeder og Over¬

trædelser; saa har Allerhøistsamme endda i Rescript af 2¬
Novbr. 1747 overbaaret med deres Forseelser og Egennyt¬

te, og derhos befalet adskilligt. Ligesaa lidet, som da alle
de øvrig herudinden gjorte Erindringer have havt nogen
Virk¬
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Virkning, ligesaa lidet haver denne sidste kundet bringe de 26 Febr.

Handlende fra deres Egennytte og for Landet saa skadeli¬
ge Opførsel.Men, som Kongen ingenlunde saadan util¬

ladelig egenraadig Omgang længere vil tilstæde,

Saa er derom udgaaen Forordning (O), som hermed
sendes; og befales Stiftamtmanden hermed, at han

saa straxen og ufortøvet paa det eftertrykkeligste forehol¬

der de Handlende i Kjøbstæderne, hvor nagtsomme og

strafværdige de nu i saa mange Aar have viist sig i at
fuldbyrde Kongelige Befalinger og hvor efterladen de

have været i at ophjelpe de Manufacturer i Landet, som

Kongen med saa stor Omsorg til Undersaatternes Gavn
og Bedste har ladet Sig være angelegen, at oprette og

vedligeholde. Stiftamtmanden skal og alvorligen føre
dem til Eftertanke, hvorledes Kongen nu i saa mange

Aar har overseet med deres Modvillighed, da Allerhøist¬

samme har havt de kjendeligste Aarsager at ansee deres
Opførsel med Rigeur til vedbørlig Undgjeldelse; men,

naar herefter, da intet Middel, enten ved nøie Efterfor¬

skelse, eller Eftersyn til Sandhed at erfare, skal vorde

forbigaaet, formærkes, at de med Flid og Nidkjerhed
har viist sig villige til at fremme og befordre de inden¬

landske Fabrigvers Opkomst og Vedligeholdelse, saa skal
deres begangne Forseelse være eftergivet. Og, som ved
denne herved sendte Forordning er befalet de Handlende,

og Andre, som maatte have fremmede forbudne og

uforarbeidede Dare at de dem inden 8 Dages Forløb
til ethvert Steds Magistrat skal angive, saa haver Stift¬
amtmanden at beordre alle Magistrater i Stiftet, at de

ved Publicationen derom advare alle der Handlende, og,
saasnart Specificationerne ere indkomne at de deraf

straxen indsende en Gjenpart til General=Land=Oeco¬

nomie= og Commerce=Collegium, med Efterretning hvad
Dag Forkyndelsen er skeet, og en anden Gjenpart til
Ren¬

(0) Dat. 19 Hujus.
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26 Febr. Rentekammeret, for at foranstalte de Vares Stempling,

som stemples bør. Men, hvad fremmede Klæde= og alle
Slags Silke=Stoffer og Vare, som udføres skal, an¬
gaaer, da lader hvert Steds Magistrat, efter at de ere
efterseet, indpakkede og forseglede saavel med Eiernes som

deres Segl, samme under sikker Forvaring enten paa
Raadhuset eller andet beqvemt Sted hensætte, indtil de
inden den foresatte Tid til beviislig Bortsendelse vorde

udtagen. Samtlige Magistrater haver Stiftamtman¬

den og alvorligen at anbefale, at de, i Henseende til de
paa hvert Sted aarligen holdende Markeder, have al
fornøden Tilsyn, at med de der sælgende Vare efter For¬

ordn. af 16 Junii 1741 (0) nøie forholdes, og at In¬
gen tillades, de deri navngivne Vare at falholde, med¬
mindre han de anbefalede rigtige Attester tilforn har fo¬
reviist. De Kongelige Betjente haver Stiftamtman¬

den alvorligen at erindre, at de ikke heller vedbørlig ha¬
ve efterlevet, hvis saavel i Forordningerne som i forbe¬

meldte Rescr. under 27 Novbr. 1747 har været besalet
dem at skulle iagttage; betydende dem derhos tillige, med
hvilken Velbehag Kongen vil bemærke deres Nidkjerhed,

naar Enhver for sig det Fornødne til dem selv deres Fa¬

milie og Tjenere, af det indenlandske Fabriqverede sig

tilkjøber, og hvorledes derimod alle de, der ikke vise de¬
res Pligt og Skyldighed, med Alvorlighed ansees, til
velfortjente Undgjeldelse; og fornemmeligen haves til
Stiftamtmanden den Tillid, at han med allerunderda¬

nigst Nidkjerhed og alvorligen, ikke alene foregaaer de

Andre med det gode Exempel, men endog ved alle Leilig¬
heder tilholder Alle i Almindelighed, og Enhver i Sær¬
deleshed, med ligesaadan Nidkjerhed at fremme og be¬

fordre Kongens Villie og Intention, til Manufacturer¬

nes Flor og Opkomst i Rigerne og Landene, og intet lade
for¬

(0) Cfr. og Forordn. af 3 Junii 1741.
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forbigaae, som kan tjene til deres Fremtarv og bestandige26
Vedligeholdelse. — Endeligen haver Stiftamtmanden

ved hvert Aars Udgang uforbigængeligen at lade sig
af de Handlende give nøie og tilforladelige Fortegnelser

over alle de Vare som de sig fra de indenlandske Ja¬
brigver i dette Aar have tilkjøbt. Saadanne Forteg¬

nelser skal være ordentlig forfattede; de skal rubriqve¬
viis indeholde enhver Sort især ved Alne=Maal bereg¬

net, med Forklaring hos hvem, og af hvilken Fabriqve de
ere annammede, samt eracte og tydeligen være indrette¬

de. Disse Specificationer skal Stiftamtmanden ved
Aarets Udgang uden nogen Ophold til General=Land¬
Oeconomie= og Commerce=Collegium indsende, samt der¬

ved tillige fin Relation indgive, og deri uforbigængeligen
anmærke, hvilken Betjent og Handlende der har viist

sig nidkjer, og de Andre med godt Exempel foregaaet (e),

saasom Kongen vil lade sig deslige Relationer aarlig fore¬
stille, for deraf at erfare, hvilkeg af dem, der meest ha¬

ve viist Kjendetegn paa deres Troeskab for Kongelig Tje¬

neste og det almindelige Bedste. Og, som Kongen saa¬
ledes er, og fremdeles uafladeligen vil være, betænkt paa,

alle muelige Midler til at haandhæve formere og ophjel¬
pe det med saa naadig Forsorg for hele Landets Velstand
og Sine kjere Undersaatters egen Lyksalighed samt ved

saa anseelige Bekostninger enten allerede indrettede, el¬
ler herefter indrettende Fabriqver; og derimod alvorligen

at forekomme og afværge alt hvad derudi kunde være hin¬

derligt: saa haver Stiftamtmanden ved forbemeldte
aarligen indsendende Relation, tillige at tilkjendegive

og foreslaae, om han til sammes desto sikrere Fuldbyr¬
delse, efter nøieste Overlæg, end videre nogen Foranstalt¬

ning tjenlig og fornøden maatte eragte.

Rescr.
(e) See Prom. 10 Junii 1776.
V. Deel. 1 Bind.

Ee

Febr.
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Kongelige Rescripter,
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Rescr. (til Vice=Statholderen i Rorge), ang¬

2 Martii.

at de 2 Garnisonsfeldskjærere som tillige ere
beskikkede til Stads-Chirurgi i Friderichshald og Chri¬
stjansand, skal staae under den civile Jurisdiction,
undtagen t ve Sager som concernerer Tjenesten ved de
militaire Forretninger; og at Skifterne efter dem,

deres Hustruer og Børn skal forrettes af de Civile alene.
Rescr. (til General=Land-Oeconomie= og Commerce¬

9 Martii.

Collegium), ang. i Anledning af Rescr. 14 Aug. 1739
at foranstalte, hvad til Viborg=Manufacturhuses bed¬

ste Indretning behøves (1).

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬

10 Martii.

be), ang. at Magistraten i Varde er uberettiget
til at beskikke Veier og Maaler ved Hjerting=Toldsted,
som ligger uden for Kjøbstæden.
16 Martti.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen, og
Notits til Stiftbefalingsmændene i Danmark), ang.

at Danske Skippere maae, ligesaafuldt som Nor¬
ske eller Bergenske tage Fragter fra Bergen.
Gr. Af adskillige indkomne Klager er det fornumm. 1.
hvorledes Bergens=Byes Skipperlaug paa nogle Aar skal

have begyndt, at formene Skipperne fra Danmark med
deres til bemeldte Bergen kommende Fartøier, at maatte
derfra igjen tage nogen Fragt for Byens Indvaanere, saa¬
længe der fandtes af Byens Seilende, som ville fare for

samme Accord som med de Danske Skippere kunde være
indgaaet, med videre, grundende saadan deres Paastand
og Indsigelser paa de Bergens=Bye forundte Privilegier
men i Særdeleshed paa de Skipperlauget sammesteds be¬

vilgede Artikle, i det (da de første befale,„,at Bergens
Borgere og Kjøbmænd under Straf og Tiltale ikke maae

understaae sig at befragte fremmede Skibe fra Bergen,
saalænge Danske eller Norske i Bergen til Fragt ere at be¬

komme“ men de sidste i, 14de Post anelde, at „naar for
Bergens=Bye befindes beqvemme Skibe, som til Byen

hjemmehøre, og de ville lade sig befragte for saa billig
Priis,

(f) See Rescr. 29 Junii og 4 Julii 1753, 7 Febr. 1766
og 19 Sept. 1781.
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Priis, som nogen Udenlands-Nation, maae dem, efter 16 Martii.
Byens Privilegier, Fragten forundes, og ingen Fremme¬

de“) de deraf tage Anledning til, at holde sig berettigede
til de Fragter, som falde vl Bergen, samt holde for, at,
naar nogen af deres Medborgere finder fornødent at be¬
fragte et eller andet Skib, de da dertil bør være beretti¬

gede, naar de ville fare for ligesaa billig Fragt, frem for
Andre. — Men, da det i forommeldte Bergen=Byes Pri¬
vilegier udtrykkelig fastsættes, at Danske og Norske Under¬
saatter skulle være lige berettigede til de der faldende Frag¬

ter; de derpaa grundede Laugs=Artikle ei heller har ophæ¬
vet nogen saadan Lighed, men alene taler om Fremmede,

hvorunder Danske Undersaatter ikke kan være at forstaae:
saa er funden for godt,

At det herudinden ved Bergen=Byes Privilegier frem¬

deles herefter skal forblive, saaledes, at der ingen For¬
skjel bør gjøres imellem de Jorske eller Bergenske Skip¬

pere i Særdeleshed, og de Danske, men disse sidste, li¬
gesaa fuldt som de andre være berettigede til ubehindret.

og uformeent at antage de dem anbudne Fragter.
Rescr. (til samtlige Amtmænd i Danmark (g)), 19 Martii¬

ang. indenlandske Fabrigve=Vares Brug, og
Fremmede ei at hjelpes indsnegne (h).

Gr. Med hvor megen Omhu salig Konge Christjan 6.
har ladet sig være angelegen, til det almindelige Bedste
samt Undersaatternes sande Velstand og Nytte, at lade
saavel Silke= som Uldne= Manufacturer oprette, det er nok¬

som overalt bekjendt, og fast Ingen kan være uvitterligt,
at jo deslige indenlandske Fabriqver i mange Aar have væ¬
ret i den Stand, at Indvaanerne derfra med det Fornodne

kunde til billige Priser vorde forsynede, og fornemmeligen

er saadant ved Forordn. af 16 Junii 1741 tilkjendegivet,
da alle fremmede Klædevare i Danmark aldeles er bleven
forbuden at bæres, bruges og forarbeides. Men, som

denne og andre, til de indenlandske Fabriqvers Nytte og
Opkomst, gjorte Anordninger hidindtil ikkun have havt li¬
den Virkning, i det at deslige fremmede Vare ei alene

paa mange Steder hemmeligen ere indsnegne, men endog,
til det almindelige Bedstes aabenbare Skade, offentligen

solgte, kjøbte, forarbeidede og brugte; og da Kongen saa¬
dan utilladelig Omgang ingenlunde længere har vildet til¬

skæde: saa er derom udgaaet Forordning af 19 Febr. sidsi¬

afvigt, og hermed befales,*
Ee 2

At

(4) See og Rescr. 26 Febr. samt 2 og 13 April 1753.
(h) Anhang af Rescripter &amp;c. 1779.
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19 Martii.

At Amtmanden straxen overalt i de ham anfortroede

Amter bekjendtgjører for Indbyggerne at det er Kon¬
gens alvorlige Villie og Befaling, at de herefter altid til

deres Fornødenhed tilforhandle sig indenlands fabrigve¬
rede Vare, og med Agtsomhed og med Flid, for saavidt

det staaer til dem, søge at befordre alt det, der kan tje¬
ne til Manufacturernes Opkomst og bestandige Vedli¬

geholdelse. De samtlige Rettens Betjente haver han
ligeledes alvorligen at tilholde, at de, saa kjer som de¬

res Embede og Velfærd er dem, flitteligen og ved alle

Leiligheder og med en særdeles Aarvaagenhed nøie paaag¬
te, at intet til de indenlandske Fabriqvers Skade og

Hinder, være sig ved Omløbere (i) eller Andre foreta¬
ges, men at de saadant i alle optænkelige Maader søge

at afvende og forekomme. Alle andre Kongelige Be¬

tjente samt Proprietairer og saa mange, der bruge og

bære Klæde, Silke= og andre Stoffer eller uldene Vare,
haver han tillige alvorligen at erindre om deres allerun¬

derdanigste Pligt og Skyldighed, i at efterleve Kongens
alvorlige Villie herudinden, betydende dem derhos, med

hvilken Velbehag Kongen vil bemærke deres Nidkjerhed

naar Enhver for sig det Fornødne, til dem selv og deres
Familie, af det indenlandske Fabriqverede sig tilkjøber,
og hvorledes Kongen derimod vil ansee dem, som i saa
Maade ikke vise deres Pligt og Skyldighed til Landets

Nytte og det almindelige Bedste. Alle i Almindelighed

haver Amtm. alvorligen at advare, ingenlunde i mindste
Maade at være Nogen behjelpelig, i at indsnige for¬
dølge, eller andensteds henbringe fremmede forbud¬
ne Dare, saafremt de ei ville underkaste sig den derpaa
satte uudeblivelige Straf. Og fornemmeligen har Kon¬

gen til Amtmanden den Tillid, at han med Nidkjerhed
og alvorligen, ikke alene foregaaer de Andre med sit gode
Exem¬

(1) See Forordn. 13 Febr. 1775.
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Exempel, men endøg ved alle Leiligheder tilholder Alle 19 Martii.
i Almindelighed og Enhver i Særdeleshed, med lige saa¬
dan Flid og Nidkjerhed at fremme og befordre Kongens

Villie og Hensigt, til Manufacturers Flor og Opkomst
i Sine Riger og Lande, og Intet lader forbigaae, som

kan tjene til deres Fremtarv og bestandige Velstand. Og,
som Kongen saaledes er, og fremdeles uafladeligen vil
være betænkt paa alle muelige Midler, til at haandhæve,
formere og hjelpe de med saa naadig Forsorg for hele

Landets Velstand og Sine Undersaatters egen Lyksalig¬

hed, samt med saa anseelige Omkostninger, enten alle¬
rede indrettede eller herefter indrettende Fabriqver, og

derimod alvorligen at forekomme og afværge alt hvad
derudi kunde være hinderligt: saa haver Amtmanden
aarligen allerunderd. at tilkjendegive, om han mener No¬

get herimod at handles, og ellers at foreslaae, om han,
til sammes desto sikkere Fuldbyrdelse efter nøieste Over¬

læg, end videre nogen Foranstaltning tjenlig og fornøden
maatte eragte.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang. at føie 26 Martii.
den Anstalt, at hvad Friskyds Generalmajor Mangel¬
sen til Kongelig Tjenestes Befordring kunde eragte for¬

nøden, Grendse=Forretningen vedkommende at regule¬

re, bliver ham given (E).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), 26 Martii.

ang. at det ved de Bagerlauget i Bergen med¬
deelte Privil. af 23 April 1744, hvorefter for nærvæ¬
rende Tid ei flere end det fastsatte Tal 24 Bagergaarde
maae oprettes, skal have sit Forblivende; og at, i Hen¬

seende til de vacante Bagergaardes Besættelse, saavelsom

deres Indretning, i alt efter Privilegierne stricte skal
forholdes.

Ee 3
(k) See Rescer. 19 Febr. 1768.
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30 Martii

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), hvor¬

ved Straffen for Nattefrierie paa Vesterlands¬
føhr nærmere bestemmes.
Gr. Formedelst den paa Vesterlandsføhr isvanggaaende,

saa kaldede, Natte=Frierie og Natte=Sværmen, er un¬

der 6 Maii 1740 bleven rescriberet, at de Mands= og
Qvindes=Personer, som enten gibe eller modtage saadan
uanstændig Natte=Besøgelse, og ved saadan Leilighed til¬

kommende Ægteskab imellem sig aftale, skulle bode hver
20 Rdlr. eller straffes med 8 Dages Fængsel paa Vand og

Brød, og at den Huusvert som vidende tillader saadan
Natte=Samling, og det ei for Øvrigheden angiver skal
ansees med. lige saadan Mulct, m. v. Og, som der i

Henseende til saadan Natte=Frierie, er for Østerlandsføhr
udgaaet en Forordn. af 2 Maii 1740 om hvis Forskaael¬

se det skal sættes i Tvivl; enten disse 20 Rdlr. af enhver
sig imod denne Forordn. Forbrydende skal betales, eller og
kuns een Gang for den ganske Forbrydelse: saa er ved Rescr.

af 5 Martii sidstleden igjennem det Tydske Cancellie befalet,

At enhver paa Østerlandsføhr forbrydende Part, saa¬
vel Mands= som Qvindes-Personer, som foretage sig

disse forbudne Natte=Besøgelser, skal med 20 Rdlrs

Bøder ansees, eller, i Mangel af Betaling, stroffes med
8 Dages Fængsel paa Vand og Brød: hvilken Resor

lution Stiftamtmanden Vedkommende paa Vesterlands¬
føhr til Efterlevelse, for saavidt dem kan vedkomme, ha¬
ver at lade bekjendtgjøre.

30 Martii.

Rescr. (til Amtmanden over Lundenes= og Bøv¬

ling=Amter), ang. at see derhen, ät der overalt i

disse Amter efter foregaaende Overlæg med ved¬
kommende Lodseiere, paa en eller anden Maade og med
mindst Byrde for Almuen bliver reguleret visse og bestan¬
dige Tingsteder.

2 April.

Rescr. (til samtlige Grever og Friherrer i Dan¬

mark) ang. indenlandske Fabriqve=Vares

Brug, og Fremmede ei at hjelpes indsnegne (D.
Rescr.
(0) Ligesom Rescr. af 19 Martii 1753.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island og 6 April.

Færøe), ang. at føie den Anstalt, at det paa Altin¬

get paa Island bliver bekjendtgjort, at hvad som
Almuen der paa Landet haver at andrage, de Kongelige
Betjentes Embedsforretninger vedkommende eller at kla¬

ge maae de selv forfatte i det Islandske Sprog, og i

Anledning af Norske Lovs 1— 24 — 3, uden at fore¬
vises Øvrigheden, under Vedkommendes Forsegling, di¬
recte til det Sted, hvorhen de ere addresserede, forsen¬

des (m); men saafremt der med deslige Ansøgninger til

Beviis og Oplysning bliver fremsendt Tingsvidner el¬

ler andre publigve Acter, da skal deraf følge Transla¬
tioner.

Extension af Fundationen og videre Benaa¬10 April.

dinger for Tugt- og Manufactur-Huset i Oden¬
se (n).

Gr. Directeurerne have andraget, at fornævnte Tugt¬
og Manufactur=Huus, i Følge den approberede Funda¬

tion af 25 Maii 1752, saavidt er kommen i Stand og Drivt,
at det den 28 Aug. i sidstafvigte Aar er bleven aabnet, og

derudi ved en almindelig Inqvisition over 40 Løsgængere
og omløbende Mennesker indbragt, hvorved det skal være

sat i anseelige Bekostninger og Tab med videre; og anmo¬
de nu, at Kongen, til Soutien og nogenledes Understøt¬
telse, vil bevilge endeel af dem foreslagne Poster.

Om Nogen af de, som ved Tugthuset eller Manufactu¬
ret arbeider enten det er fri Folk eller dem, som efter

Dom eller andre Omstændigheder derudi ere satte skulde

forkomme eller abalienere noget af hvad dem betroes
eller de desuden kunde overkomme, da skal disse, saavel

som de, der handle med dem, eller sligt udi Forvaring
imodtage, straffes, nemlig Lemmerne efter den Dom
som over dem med Directeurernes Approbation kan vorde

Ee 4

af¬

(m) See Forordn. 3 April 1771 og Plac. 30 Sept. 1785.

6n) See nøte Rescr. af 3 April 1782 som i Noget for¬
andver C. p. 126, 10.

5. 1.
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10 April. afsagt, og de Kjøbende eller de, som have imodtaget

saadant til Forvaring, hver Gang betale i Mulct til
Tugthuset 50 Rdlr., og i Mangel at de ei Bøderne kan
betale, da samme i bemeldte Tugthuus at aftjene med

sine paagaaende Omkostninger, efter Directeurernes og

Inspecteurernes Eragtende, og ellers at forholdes med
den Post at paadømme og afhandle, ligesom med andre

Sager efter Fundationens 1te, 2den, 3die, 4de og 5te.

Poster, dog at saadant til Alle og Enhvers Efterretning
s. 2.

vedbørligen publiceret vorder. Dersom Nogen af de
Svende eller Læredrenge, som ved Tugthusets Manu¬

factur eller Fabrigve arbeider, og der enten efter Dom,
Accord eller paa anden Maade er indsat og virkelig i

Tjeneste, skulde lade sig til Kytter, Soldat eller Ma¬
tros anhverve, da, saalænge det er imod Directeurer¬

nes og Inspecteurernes Villie, skal saadanne Svende og
Drenge strax af Vedkommende paa Anfordring tilbage¬
leveres, uden nogen Haandpenge at give tilbage, om¬
5. 3.

endskjønt de nogle kunde have bekommet. Det maae væs

re enhver Proprietair tilladt at sætte til at lære ved

Fabriqven hvilken af sit Mandskab han finder at God¬
set kunde undvære og miste, og han ei eragter tjenlig at

kunne betroes nogen Gaard, dygtig til Soldat, eller
formedelst Dovenskab, Liderlighed ei nyttig til Bon¬
de-Arbeide; dog at saadanne blive begegnede som fri

Folk, saalænge de gjøre hvad de bør, og nyde de for de¬
res Arbeide fornødne Klæder og Føde, da de siden, naar
5. 4.

Naar
de dygtige befindes, kunne gjøres til Svende.

saadant ungt Mandskab, som til Lære indsættes, eller
maatte opvoxe, i en eller anden Maade kunde være God¬

set til Nytte, da bør han søge at indfinde sig paa det
Gods og den Stavn, han er kommen fra, naar forlan¬

ges; dog at han bliver saalænge i sin Lære, at Fabviqven

for sine Omkostninger kan være uden Skade, eller og at
Prø¬
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10 April. eller

Skjødet er udstæd, nemlig det Halve af Sælgeren,

og det Halve af Kjøberen; og skal saadanne Penge beta¬

les til Rettens=Betjente, hvor Tinglysningen skeer,
inden Documentet publiceres og leveres tilbage, som der¬

efter enten qvartaliter eller ved Aarets Udgang af Bog¬
holderen imodtages; dog skal denne Afgivt ikke længer

vedvare end i de næstpaafølgende 10 Aar fra Dato (0).
I Steden for de Tugthuset forhen tillagde 50 Rdlr. af

S. 9.

Consumtionen i Odense forundes det 100 Rdlr. saale¬
des og paa samme Maade, som fornævnte 50 Rdlr. for¬

hen efter Fundationen ere bevilgede. Alle de Farve¬

§. 10.

Vare som til Manufacturhusets Farverie behøves, og

ikke ere forbudne at indføres, maae være befriet for Told;
dog at der ved Indførselen edelig forklares, at saadanne
Farve=Vare ikke til andet end Manufacturets Brug ale¬

ne, og ei for at farve for Particulaire, skal anvendes.

13 April.

Rescr. (til Biskoperne i Danmark), ang. at til¬

holde Præsterne at formane deres Tilhørere, at
de, efter deres allerunderdanigste Pligt og Skyldighed,

i alle optænkelige Maader søge at forfremme og befordre
alt hvad der kan tjene til de indenlandske Fabriqvers

Opkomst og bestandige Velstand, og at Enhver især
vogter sig for at være Nogen i mindste Magde behjelpe¬

lig, i at indsnige, fordølge, eller andensteds henbrin¬
ge fremmede forbudne Vare, saafremt de ikke ville un¬
derkaste sig den derpaa satte uudeblivelige Straf (P).
13 April.

Confirmation paa en imellem Reebslagersven¬
dene i Kjøbenhavn til en Casses Indretning, til
de fattige Svendes Hjelp i langvarig Svaghed, og
til

(0) Dette maae vedvare efter Rescr. 3 April 1782,
9. 4.

(p) See Forordn. 19 Febr. 1753, Rescr. 26 Febr. og 2
April s. A. og Skriv. 6 Decbr. 1766.
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Proprietairen saadant for ham betaler. De fattige10 April.

Børn paa Landet, som ikke nærmere kan blive opfødte,

d. 5.

end at de maae inddeles med andre fattige gamle svage
Folk til Underholdning, skulle Præses og Inspecteurer¬

ne for de Fattiges Bæsen besørge indsatte i Fabri¬
qven, om de ere friske af Helbred saasnart de opnaae
de Aar, at de kan arbeide, enten ved Spinden eller an¬

dre Ting, paa det de kan blive underviiste i deres Chri¬
skendom, og i Tiden lære det, de kan erhverve deres Brød

med, og ikke blive Publico til Byrde; og skal saadanne

unge Folk som fri Folk begegnes, samt nyde det, de høi
fornøden behøve til Føde og Klæde, indtil Drengene for
Svende, og Pigerne til Tjeneste kan frigives, og Tugt¬

huset for den paa dem anvendte Bekostning være skades¬
løs: dog at ingen saadanne paa Landet maae tages, uden

med vedkommende Proprietairs Villie og Samtykke.

Magistraten i Fyens Stifts Kjøbstæder skal besørge de

§. 6.

unge Drenge= og Pige=Børn i Kjøbstæderne, som af
Byens fattige Casse eller andre publigve Penge maae
fødes og opdrages, til Fabriqven indsatte, for at lære
det, hvormed de videre kan fortjene deres Brød i Tiden,

ligesom i 5te Post er meldet. — Til nogen Indtægt for

§. 7.

Tugthuset bevilges og befales, at enhver Geistlig Mand

af sin Indkomme, det første Aar han kommer til sit Em¬
bede, ligesom alle Civile i Stiftet, svarer og betaler til

Tugthuset 5 pro Cto.; og, siden Præsterne maae give
deres Formands Enke det halve af deres første Aars Re¬
venue, saa skal saadan Præst ikke heller svare pro Cento
af mere end af det halve, Kaldet kan beregnes, hvori til

en Regl skal tages den Summa, enhver Præst har an¬

sat sit Kald for ved sidste Princesse=Styr. Alle og En¬
hver, som Fjøber og sælger nogen Eiendom i Stiftet

Fyen og Langeland, skal iligemaade give til Tugthuset 5

Deel af det stemplede Papirs Beløb, hvorpaa Contracten
Ee 5

eller.

6. 8.

Resolutioner og Collegialbreve. 443 1753.
—

*

til Begravelse, naar Dødsfald skeer, under 26 Febr. 18 April.
d. A. oprettet Forening (9), der lyder som følger:
Alle de Svende, som maatte være noget skyldig til §. 1.

Laden, skal samme prompte erlægge ved denne Forenings
Underskrivelse. Hver Svend, som qvartaliter har givet

1. 2.

12 Skill. Tidepengs, skal herefter give i det Sted 1
Mk. D. hver Qvartal, som skal lægges i Laden hvor¬

til Oldermanden skal have een Nøgel, og Oldgesellen

den anden; og skulde nogen Svend reise bort, da skal
han, saafremt han vil nyde og profitere af denne Fore¬

ning, svare til Lauget og Laden de imidlertid til Rest
blevne Qvartals= eller Tide=Penge, naar han kommer

igjen; men, skulde nogen Svend begive sig i Tjene¬
sten ved Krigen, enten til Lands eller Vands, da skal

det, imidlertid han i samme Tjeneste forbliver, ikke an¬
sees som han i Foreningen var indskreven; men, saa¬

fremt han derudi agter igjen at vil indtræde, og har sin

ærlig Afskeed, skal han betale til Lauget 4 Rdlr., hvad
enten han har været kort eller lang Tid borte, og det

førend han maae kaldes en Laugsbroder i denne Forening:
men, skulde bemeldte 4 Rdlr., eller andet, som Tide¬

eller Qvartals=Penge, ikke blive betalt, førend han el¬

ler Hustrue med nogen Sygdom blev beladt, da skal han

ikke tilstædes at komme i Laugets Cassa igjen, førend han
eller Hustrue af saadan deres Sygdom er bleven restitue¬

ret. Naar nogen Svend eller hans Hustrue ved Døden
afgaaer, da skal den Efterlevende uyde, og strax ved
Anmeldelse, af Cassen betales til den Dødes Begravel¬

se 10 Rdlr.; og, skulde en Enke, efter sin Mands Død,
fremdeles ville blive i Cassen, for deraf at nyde 10 Rdlr.

til sin Begravelse, naar hun ved Døden afgaaer, da
svarer hun hver Qvartal til Cassen halv saa meget, som
hendes afdøde Mand har svaret, nemlig 8 Skill. til hver
Qvar¬

(9) See Rescr. 11 Novbr. 1785.
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13 April. Qvartal. Skulde nogen Svend eller hans Hustrue, som
d. 4. er indskreven, og rigtig har svaret sin Contingent til
Cassen, med nogen langvarig Sygdom blive belagt,
som maatte overgaae høiere end en 4 Uger, da skal han

eller hun derefter gives ugentlig af Laden 1 Mk. 8 ß til
Hjelp, naar deres Sygdom med lovlig Attest bliver be¬

viist. Skulde nogen Svend, efterat han i 10 Aar har

§. 5.

penseret og erlagt Tidepenge til bemeldte Casse, deraf

* ville udgaae, enten at forlade Professionen, eller reise
andensteds hen sig at nedsætte, eller og blive Mester i
Reebsligerlauget, og saaledes af Cassen udgaae, da skal
ham tilbagegives 3 Rdlr.; men afgaaer han, som imel¬

lem 6 a 10 Aar, ikkun 2 Rdlr.; og inden 6 Aar, be¬

kommer han aldeles intet: hvormed dog ikke meent det i
2den Post ommeldte, som derved saaledes forbliver; saa

og, om Nogen ellers af Modtvillighed, for en eller an¬
den ubillig Aarsags Skyld, af Cassen skulde ville udgaae,

da nyder han ei heller noget for sit gjorte Indskud, eller
saa kaldede Tidepenge, hvad enten han har været kort eller

lang Tid i Cassen indskreven. Saasnart Nogen for Svend

§. 6.

bliver udskreven, eller en Svend andensteds fra til Rhavn
ankommer, skal han, saafremt han vil nyde og profitere

af denne Cassa, strax underskrive denne Forening, og tilli¬

ge i Cassen erlægge 36 D., og 4 ß til Laugsskriveren, for at
indføre ham paa Forenings=Registeret eller Qvartalslisten.
Gen. Ld. Oecon. og Commerce=Coll. Skriv. (til Stift¬

14 April.

befalingsmændene), ang. fra de Handlende i Kjøbstæ¬
derne uopholdelig at indsendes Specificationer paa hvad

Silke= og Uldne=Bare de til Afsættelse i et Aar behø¬
ve, m. v. (1).

27 April.

Rescr. (til Directeurerne for de Fattiges Væsen

i Danmark), ang. Børn, som underholdes af
de
(1) See Rescr. 28 Octobr. 1758 og 10 Martii 1766.
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de Fattiges Casser i Kjøbenhavn, og Hittebørn,27 April.
hvorledes de maae leveres Proprietairer til deres God¬

sers Besætning (S).
Gr. Af Directeurernes Forestilling er fornummen 2) at,

siden Rescriptet af 18 Junii 1751 er udstædt, har adskil¬
lige, Proprietairer anmeldt sig hos Direct., med Anmod¬
ning, at maatte bekomme saadanne Børn til Besætning

paa deres Godser, forsikrende vedbørligen at sorge for de¬
res Opdragelse i deres Christendom og videre Fremtarv; og
iblandt saadanne Proprietairer, som tildeels have forlanget

at erholde af de Børn, der underholdes af Conventhuus¬
cassen, deels af Børnehuset, deels af dem, som formedelst
Betlerier opbringes paa Gaderne har Eieren af Gjørslev

begjert, at maatte faae af de Børn, som ved den under

13 Martii 1750 oprettede Stiftelse for Hitteborn under¬
holdes, erbydende sig, at ville imodtage samme Børn, sag¬

snart de vare afvante fra Ammens Bryst imod at ham
for hvert Barns Forslegning maatte vorde betalt 1 Mk.
ugentlig, indtil dets 9de Aars Alder; derhos tilbydende,

at, saafremt nogen af disse Børns Forældre sig i Tiden
skulde anmelde og affordre slige Børn tilbage igjen fra God¬
set, skulle samme imod lovformelige Attester og Béviser om
Rigtigheden, og imod Betaling for deres Underholdning,

strax blive udleverede: b) at Direct., i Anledning af disse
og flere dem gjorte Propontioner, hvorved de Fattiges=Væ¬
sen, som har omtrent 600 Børn at underholde, og paa

foranførte Maade kunde blive skilt ved over 150 og flere,
have evrresponderet med de Committerede ved Conventhu¬
i
set i Khavn, om forskrevne. Børns Udlevering, saavel

Kraft af forberørte Rescript af. 18 Junii 1751, som og i
Henseende til den Lettelse, de Fattiges Casser derved kun¬
de tilflyde, foruden den Fordeel det kunde blive for Landet

at Godserne, som paa de fleste Steder laborere af Man¬

gel paa ungt Mandskab, saaledes kunde besættes til Kon¬
gens og Landmandens Tjeneste.

De Børn, som underholdes af de Fattiges Casser ved
Convent= eller Børne-Huset, maae, saavelsom og Hit¬
tebørn, til Proprietairer, som dem maatte forlange,
udleveres, imod Reverser at sørge for deres Opdragel¬

se; men dermed skal forholdes paa efterskrevne Maade,
nemlig: 1) skal de Børn, hvis Forældre enten have væ¬

ret eller kunne staae i Paralel med skikkelige Borger¬
folk

(5) Cfr. Rescr. 10 Decbr. 1772, §. 6, 4 April 1781, samt

23 April 1783 og Prom. 24 Maii s. A., endelig R.
17 Martii 1784.
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27 April. folk i Kjøbenhavn ei lettelig udleveres: 2) andre fat¬
tige Børn, som have deres Forældre i Live, maae til

Proprietairer udleveres, naar Forældrene deri samtyk¬
ke; men hvis ikke, da bør de ei længer af Conventhuset

underholdes: 3) Hittebørn som ikke af Forældre eller
Slægt ere affordrede inden de have fyldt deres tredie

Aar, maae da først udleveres til Proprietairer: 4) Børn,
som ikke affordres fra Proprietairernes Gods, inden
de have fyldt deres 9de Aar (t), skulle siden være og til¬

høre Godset, og Proprietairerne have samme Rettighed
til dem, som til andre Karle og Drenge paa deres Gods;

dog skal Proprietairerne være forbundne, at udlevere en¬

hver af disse Børn, som inden deres 9de Aar blive af¬
fordrede imod at den som affordrer dem, betaler til
Proprietairen, for hans paa deres Opdragelse anvendte
Bekostninger, 1 Mk. ugentlig til den Tid de blive ud¬

leverede: og 5) ved Lonventhuset i Khavn skal der hol¬
des rigtig Bog og Mandtal over de udleverede Børn, at
enhver, paa Forlangende, kan faae Underretning om,
hvor de ere.

27 April.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge og Stistbefa¬
lingsmanden i Trondhjem), ang. at med Anskaffelsen af

de ved Rescr. af 12 Jan. sidstl. anbefalede hele Hylstere
til Skieløbernes Geværer skal tages Anstand (U).

4 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Sjelland
og Norge), ang. at de af fremmede Nationers

Consuler og Commissarier, som ikke i Kongens
Riger og Lande have vundet Borgerskab, eller ere Kon¬

gen med Underdanigheds=Eed forbundne, skal for de¬
res Personer, Hustruer, Børn og Tjenere, i Henseende
til

(t) Cfr. Plac. 12 Octobr. 1742, samt Forordn. 13
April 1764, 6. 2 og 14 Sept. 1774, L. 3.
(u) See Rescr. 29 Novbr. 1754.
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til de, om at bære Guld, Sølv &amp;c., udgivne Forörd¬ 4 Maii.

ninger og Forbudde være aldeles eximerede og befriede.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), 4

Maii.

ang. at, siden samtlig Magistraten i Bergen til
Vegts og Maals Rigtighed bør være ansvarlige, saa
skulle de og samtlig efter Forordn. af 10 Jan. 1698 dens
2det Cap. 2den §. have Magt til, per plurima vota at

udvælge Een af deres Middel, Betjent eller Borgere, til
samme at forestaae, dog paa alle deres Ansvar hvori¬

mod det kan staae dem frit for at indrette Interessentska¬
het i de deraf flydende Indkomster (7) saaledes, som dem

bedst synes, naar det ikkun skeer paa saadan Maade, at
Vegt og Maals lovmessige Vedligehoidelse ikke derunder

lider efterdi Almindeligheden af Ansvaret ikke derved i
nogen Henseende forandres.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen), ang. hvad 4 Maii.

Bødker=Arbeide Provisores ved det Bergenske Artil¬

lerie-Compagnie maae forfærdige (R); dog at de, som
vare Kyppere af de 30 Stkr. Provis=Constabler, der

ved Bergens Fæstning have uden Sold staaet i mange

Aar, og Aar 1732 bleve dimitterede herved ei betages
den dem ved Rescr. af 14 Novbr. 1738 forundte. Frihed.

Rescr. (til Amtmanden over Nordlands=Amt), 4 Maii.

ang. at Straffen for de Personer, som i dette Amt,

for de ere blevne confirmerede, begaae Leiermaal,
uden Ægteskabs Forbindelse, maae, i Steden for Tugt¬

huus-Arbeide, forandres til 2 a 3 Ugers Fængsel
paa Dand og Brød hos Stedets Lehnsmand. (Saa¬
som det ved Forordn. af 2 Septbr. Ao. 1745 er befalet,
at Ungdommen for saadant Leiermaal skal straffes med Ar¬
beide i Tugthuset; men Amemanden har berettet, at Nord¬
lands¬

(y) See Rescr. 27 Octobr. 1774, VI. D. 1 B. S. 514.

(*) Nemlig det, som nævnes i Rescr. 11 Aug. 1752, cfr.
Rescr. 1 Febr. 1765 og 16 Julii 1772.
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4 Maii.

lands=Amt skal være 30 til 60 skarpe Søe=Mile fra Tugt¬

huset i Trondhjem beliggende, og at de, som sig i saa Maa¬
der forsee, deres Transport og Underholdning underveis
frem og tilbage, siden de oftest intet skäl være eiende; bli¬
ve Landets Indbyggere der til langt større Besvær og Byr¬

de, end paa andre Steder nærmere Trundhjem, hvorved
de fattige Bonder, der have saadanne Personer i Tjene¬

ste, ogsaa meget graveres i det de fra deres Avlings og
Nærings Brug maae miste dem i saa lang Tid, som paa

denne lange og tillige besværlige Vei frem og tilbage med¬
gaaer).

4 Maii.

Rescr. (til Amtmanden over Lundenes= og Bøv¬
ling=Amter), ang. at Catrine Maria Peders¬
dotter af alle fremmede Reisende, som tilforn,

maae nyde den sædvanlige Told (y); men at hun her¬
efter af Holmslands Beboere skal lade sig nøie med

den halve Vase=Told frem og tilbage hvorimod hun
aldeles skal være befriet for dette nye Vadsted at fylde,

der skal forblive Holmslands Beboeres egen Sag, men
hun skal, som tilforn, alene forsyne den nye Kjøre¬

Vei paa begge Sider med sædvanlige Stager og paa sæd¬

vanlige Tider (2).
21 Maii.

Extension i det Odense=Sukkerraffinade¬
rie den 16 Martii 1751 givne Privilegium. (yaa
Interessenternes Ansøgning, fordi de befrygtede at Debi¬

ten paa det raffinerede Sukker i Fyens=Stift vilde blive
meget ringe).
5. 1.

Raffinaderiet maae forfyne Ribe=Stift med de for¬

nødne raffinerede Sukker og Siruper, dog skal be¬

meldte Odense=Raffinaderie af de der raffinerede Sukk¬¬

re og Siruper stedse holde et Oplag, til Udsælgning, i
een eller fleere af Ribe=Stifts beleiligste Kjøbstæder; men,

paa det at herved, eller af Andre, ikke skal begaaes Un¬
det¬

(y) Een Skill. af hver Reisende eller Overfarende frem,
og 1 Skill. tilbage, efter Berilgn. af 15 Febr. 173¬

(2) See Bevilgn. 30 April 1763, og Prom. 31 Jan.
1784.
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derslæb, saa vorder ved Rentekammeret foranstaltet, at21 Maii.
ingen Sukkere eller Siruper, som føres fra Odense¬

Sukkerraffinaderie til Ribe=Stift, nogensteds maae ind¬

passere med mindre dermed følger vedkommende Toldbe¬

tjents Passeerseddel samt troeværdig Beviis fra det
Odenske=Sukkerraffinaderie, at fornævnte Sukkere og
Siruper sammesteds virkeligen ere raffinerede og forar¬

beidede. I Fald Nogen skulle gjøre Ansøgning om, at

5. 2.

ville oprette et Sukker=Raffinaderie i Ribe=Stift

da skal de Odenseske Interessenter, inden 4 Aar fra den
Tid af at saadan Ansøgning er gjort, et Sukkerraffina¬
derie i en af bemeldte Ribe=Stifts beleiligste Kjøbstæder

oprette, saaledes og med den Tilladelse, at det eene Suk¬

kerraffinaderie skal komme det andet med Sukkere og Si¬
ruper til Hjelp; dog skal det med Passeersedlene og At¬

tester som skal følge de Sukkere og Siruper der fra
et Stift til andet vorder forsendt, saaledes forholdes,

nemlig, at ingen Sukkere og Siruper som føres fra

Odense til Ribe, og fra Ribe til Odense, maae nogen¬
steds indpassere, med mindre derved følger saadan Passeer¬

seddel og Attest, som udi næstforestaaende 1te Postes Slut¬
ning omformeldes.Interessenterne maae ved deres

egne Betjente lade inqvirere i Districtet paa fordægtige

Steder paa Landet, nemlig ved Strandsiderne og i
Udhavnene, men paa Skibene ved Toldstæderne ik¬

kun i de Tilfælde, naar de maatte have nogen grundig
Mistanke, at deslige forbudne Sukkere og Siruper i
et eller andet Skib fandtes, da Inqvisitionen dog bør

skee i Toldforpagterens Betjentes Overværelse, og saale¬

des at Vedkommende ingen utilbørlig Ophold derved til¬
føies. Det som til Confiscation anholdes, tillige med

de Strafbøder, som derfor erlægges, kunne deles saa¬

ledes, nemlig, at Angiveren, enten han er en In¬
teressent
V. Deel. 1 Bind.

Ff
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21 Maii. teressent udi, eller en Betjent af, Raffinaderierne,

Part, samt Qvæst= og Tugt=Huse 1 Part (a).
22 Maii.

Overjægermesterens Circulaire, ang. at Ingen maae

bygge Huse i eller ved Kongens Skove uden foreg.
Tilladelse fra Rentekammeret (b).

25 Maii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Bergens¬

Stift), ang. at han, naar Overfiskeveier-Em¬
bedet i Bergen bliver ledigt, skal strax paa Pu¬
blici Vegne beskikke en Person som kan iagttage hvad

dette Embeds Forretninger udfordrer, og Byens Magi¬

strat med Stadshauptmanden og de 16 Mænd fast¬
sætte, hvad bemeldte Person i aarlig Løn skal nyde, da
de øvrige Indkomster af dette Embede skal emploieres til
alt hvis under det Navn af Publici Fornødenhed af

Magistraten tilligemed Stadshauptmanden og Byens
16 Mænd kunde blive projecteret, og af Stiftbefalings¬
manden approberet.

1 Junii.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang.

at Skorsteens-Inspecteuren i Christiania skal
for fattige Folkes Skorstene, naar de hverken holde

Bryggerie Bagerie eller deslige borgerlig Næring, lade
sig nøie med 4 Skill. for hver Etage at lade feie; samt
uden Betaling renovere alle Byens publiqve Zuses

Ildsteder, saasom Raadstuen, Tugthuset, og Byens
Fattighuse. (Siden hans Belønning af Byen for det
øvrige er saaledes, at han meget vel deraf kan subsistere).

1 Junii.

Rescr. (til Admiralitets= og Commissariats¬
Collegio, og til Directionen for det Fattiges Væ¬

sen i Danmark), ang. at den imellem dem indgaae¬
de

(a) See Toldforordn. 1768, Cap. 19, §. §. 15. 17.

(b) Af Rothes Rescripter I. 487, og Lybeckers udtog H.
352; see Forordn. 18 April 1781.
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de Forening om et Assistentshuses Holdelse i Kjø= 1. Junii.
benhavn, og hvad deraf til Stadens Fattigvæsen skal

aarlig afgives m. v., er approberet (c).
Privilegium for Søe-Etatens Qvæsthuus 1 Junii¬
paa et Assistentshuus i Kjøbenhavn.
Gr. Justitsraad og Byefoged Jentofts Efterleverske har
til Søe-Etatens Qvæsthuus afstaaet det hendes Mand for
sig og Arvinger d. 20 Decbr. 1737 allern. forundte Privi¬
kegjum paa Assistentshuus at holde i. Khavn, saaledes som.
det forhen Geheime=Conferenceraad og Stiftbefal. Raben
samt hans Frue under 10 Fedr. 1731 paa deres Hvstid har

været bevilget; og Admiralitets= samt Commissariats-Col¬
legium har anholdet om Kongeligt Privilegiv erelusivo for

bemeldte See=Qvæsthuus, til et saadant Assistence=Huses
Holdelse i Khavn.

*

Efter saadan Ansøgning, samt den imellem forskrevne

Søe=Qvæsthuus paa den eene, og Directionen for det
Fattiges=Væsen i Danmark paa den anden Side, om

Assistence=Huus at holde, indgaaede, og under denne
Dags Dato approberede Accord og Forening, ang. saa¬

vel hvad til fornævnte afg. Justitsraad Jentofts Enke for
Privilegii Overdragelse skal betales, som hvis af den

ventende Fordeel til Khavns Fattigvæsen skal aarlig af¬

gives, vorder herved bevilget og tilladt, at bemeldte
Søe=Etats=Qvæsthuus, under de i forberørte Fore¬
ning fastsatte Vilkaar, maae, ei alene imedens fornævn¬

te Geh. Conf. Rd. Raben og Frue lever, men endog der¬
efter fremdeles alene= og ingen Anden, i Kjøbenhavn

et Assistentshuus lade indrette og holde, samt sig af de
til samme Huus ved Forordn. af 31 Jan. 1699 henlag¬

de Privilegier betjene; dog saa, at dermed efter den der¬

om udstædende Forordning (0) og de Anordninger, som

Kongen nu og herefter derom udgiver, og det, til den
Ff 2

Geme¬

(0) See næstfølgende Privilegium.
(0) See Forordn. 29 Junii 1753, Rescr. 7 Decbr. s. A:.
og 23 Aug. 1754.
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1 Jnii.

Gemenes og Fattiges Nytte, maatte for godt eragtes,

omgaaes og forholdes: til hvilken Ende Søeqvæsthusets

Directeurer, med Over=Directeurernes dertil givne
Samtykke, en dygtig Person til Forvaltningen mane be¬

stille, som efter de om Assistentshuset gjorte eller herefter
gjørende Anordninger sig i alle Maader bør forholde; og

skal Søeqvæsthuus=Directeurerne under Overdi¬

recteurernes Over-Opsigt, have nøie Indseende med,
og være ansvarlig for, at den Persons Forhold bliver i
alle Maader tilbørlig og upaaklagelig.

9 Junii.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬

be), ang. at lade tilsee, at Rescer. af 22 Martii
1740 af Ribe=Toldbetjente og Opsynsmænd stricte

og med al Flid vorder efterlevet; at Qvægets Opteg¬
nelse og Efterforskning 2 Gange om Aaret, saavel paa
Græsset som paa Stalden, paa den anbefalede Maade

rigtig skeer; samt at Opsynsmændenes paa Frihedsqvæ¬

get udgivende Attester nøie examineres, og dermed i alt
rettelig omgaaes (e).

12 Junii.

Resolution, hvorved Veimestertolden Nordenfjelds
henlægges til Fogderne og Bonde=Lehnsmændene
imod at de behørig besørge Veienes og Broernes Ved¬

ligeholdelse (f).
15 Junii.

Rescr. (til Biskopen over Aggershuus-Stift,
og Notits til Gen. Kirke=Inspectionen samt til Ad¬
miralitets= og Commissariats-Collegium), ang. at

det ved Friderichsværns Garnisonskirke, og
imellem dens Kirkebetjente samt de andre udenfor lig¬

gende Kirkers Geistlige, maae fra denne Tid af i den¬
ne

(e) See Resol. 7 Julii 1774 og Forordn. 4 Novbr. 1776,
S. 11.

(1) See Rescr. 18 Maii 1767 og 22 Jan. 1768.
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ne Sag (E) og i de Tilfælde, som Reglementet af 8 15 Junii.

Febr. 1724 imellem Præsterne og Garnisonspræsterne i
Khavn indeholder, i alle Maader efter dette Reglement

forholdes, for saavidt det, i Henseende til den Fride¬
richsværnske Garnison og dens Præster samt Kirke=Be¬

tjente, sig kan passe og følges (h).

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. 15 Junid.

at Umyndiges Midler maae uden Ansvar ud¬
laanes i de octroierede Compagnier, naar de ikke kun¬

ne vorde udsatte i forsvarlige Panter.
Gr. En Overformynder i Khavn har ladet foredrage, at
det i nogle Aar skal ikke have været mueligt, at kunne faae

udsat de under Stadens Jurisdiction faldende Umyndiges

Capitaler i Huuspanter saa forsvarlig, som Loven tilholder,

og de, som Overformynder-Embedet er paalagt, det gjer¬
ne ønskede: derfore han, paa det de Umyndige, som ere

mange, og de fleste deraf fattige, kunde forhjelpes til Ren¬
ters Nydelse af deres Arve=Lodder, og ikke i manglende

Fald skulde savne den Hjelp, de deraf kunde have til deres
Underhold og Fremførsel, ei heller ved deres Midlers Ud¬

sættelse i utilstrækkelige Panter skulde komme til at lide

Tab, har begjert, at, som han, ligesom hans Formænd

i Overformynder=Embedet, formedelst slige Omstændighe¬
der har funden sig aarsaget til at indsætte Børnepenge,

naar ikke tilstrækkelig Pant derfor har været at erholde,
i det Vestindiske og Guineiske Compagnies Sukkerraffinade¬

rie og andre octroierede Compagnier, at Kongen hertil vil¬

de meddele Tilladelse.

Saavel nu værende som efterkommende Overformyn¬
dere, naar de under deres Tilsyn og Administration

staaende Umyndiges Midler efter lovlig Opbydelse til

Tinge, i Følge Loven, ikke med Sikkerhed kan vorde udsat¬
te paa Rente udi forsvarlige Panter imod saadan Rente,

som Loven, eller Forordn. af 17 Martii 1751 (D), tillader,
maae til de octroierede Compagnier i Kjøbenhavn (E)
Ff 3

udlaa¬

(8) Det var en Giftermaals=Sag.

(h) See Rescr. 19 Junii 1776.
(1) See nu Forordn. 13 Febr. 1767.

(k) See ogsaa Forordn. 31 Aug. 1774 og Rescr. 23
April 17775 efr. Rescr. 26 Julii 1754.
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15 Junii. udlaane saadanne de Umyndiges Midler, uden Ansvar
saavel for sig og Arvinger, som Magistraten og Arvin¬
ger, i Henseende til det Magistrats=Embederne herud¬

inden paaliggende subsidial Ansvar.

Rescr. (til Rentekammeret, og til Overhofmeste¬

22 Junii.

ren ved Sorøe=Acadenrie), ang. at de i Fremtiden

ved Sorøe=Acädemies Gods faldende Skov¬
sessions=Domme skal Kongen, til Resolutions Erhol¬

delse, fra Rentekammeret forestilles; og at samme Skov¬

session skal af Overhofmesteren med Inspector () og
Ridefogden administreres (m).
22 Junii.

Rescr. (til Amtmændene over Aggershuus=, Fride¬

richstads= og Smaalehnenes= Trondhjems=, Nordlands¬
og Finmarkens=Amter), ang. at Ingen af Almuen paa

Grendsen imod Sverrig maae forøve nogen Skovhugst
paa de imellem begge Siders Prætensivndlinier beliggende
Pladser, indtil det ved Røssætningen bliver afgjort, hsad

og hvor stor Deel af deslige Pladser hver Side kan tilfal¬
de (n).

22 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), hvor¬

ved den over Varde=Kjøbstæds Ager=Jorder
under 16 Julii 1750 sluttede Delings-Forretning, samt

den i den gamle Grundtaxt af 1682 gjorte Forandring,

hvorved Summen dog er bleven den samme, approberes;
og befales, at med Skatternes Ligning skal forholdes

som i andre Kjøbstæder er brugeligt, og Stiftbefalings¬
manden finder det billigt, saaledes at Vedkommendes

Beneficia blive upræjudicerede, m. v. (Byens 12 Mænd
og

(1) Nu er der ingen Inspector.
(m) See 2 Rescr. 1 Novbr. 1780, og Fund. 29. Jan.

1782, §. 47, cfr. Forordn. 18 April 1781, §. 5.92
og 94.

(7) See Rescr. 13 Julii og 24 Aug. 1759, 19 Febr.
1768 og 9 Nevbr. 1770.
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1

og endeel Borgere formeente, a) at Embeds=Jorderne22 Junii.
skulde tage Decl i Skatterne; b) at Indqvarteringsskatten
alene maatt: lignes efter Gaardenes Grundtaxter, men

Betjenterskatten halv efter Nærings= eller Skillings= og
halv efter Grund=Taxten, m. v.)

Rescr. (til Biskoperne i Danmark), ang. at føie29Junii.

den Anstalt, at der overalt baade i Kjøbstæderne
(Kjøbenhavn) og paa Landet aarlig hver Æytaarsdag
efter foregaaende Intimation af Prædikestolene vor¬

der udsat Bekkener for Kirkedørene, eller paa. anden
Maade efter hvert Steds Omstændigheder, Brug og

Maade, til Froprædiken, Høimesse og Aftensang,

før at indsamle hvis Enhver af christelig Kjerlighed, ef¬
ter eget gode Behag og af fri Villie, til Hjelp til Drenge¬
nes Underholdning og Oplæring i Opfostringshuset paa

Christianhavn vil give og meddele; og skal, hvis som
saaledes indsamles, af Præsterne leveres til Provsterne

i hvert Herred, og af dem igjen til Biskopen, som der¬

efter det for Præses og Directeurerne for Stiftelsen ha¬

ver at tilkjendegive, og sig dermed saaledes som hidtil i
slig Fald at forholde (0).

Rescr. (til Directeurerne for det Fattiges=Væsen i 29 Junii.
Danmark), ang. at fattige Børns Opfostringshuus
maae indrette 20 efter hinanden følgende General=Lot¬
terier &amp;c. (p).

Rescr. (til Khavns Magistrat), hvorved den til¬ 29 Junii¬
skikkes en Udskrivt af den 2den Parts 7,8, 9, 10,
og 12te Artikle i Opfostringshusets Fundats, derefter
Ff 4

Magi¬

(0) See Fund. 29 Junii 1753, P. II. §. 3 og Rescr. 4
April 1781.
(p) Ligelydende med samme Fundatses P. II. §. 5, ind¬
til de Ord: af dem selv indrettet Lotterie. See

Rescr. 17 Aug. 1764, 22 Decbr. 1769, Forordn. 16

Novbr. 1771, §. 9. Rescr. 12 Novbr. 1772, §. 4 og
17 Martil 1784, C. C. 11, 13.

1753. 456
—

Kongelige Rescripter,

—

29 Junii. Magistraten sig, saavidt den kan vedkomme, haver at
rette, og til samme Artikels Efterlevelse fornøden Anstalt:
lade føie.

29 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Vi¬

borg), ang. at gjøre Forslage paa en Borgermand til at
administrere Viborg=Tugt= og Mannfactur=Zuus,
og paa hvorledes Lemmerne kunne underholdes samt Ar¬
beide forskaffes; saa og besørge gode og afsætlige Vare
forarbeidede, m. v. (9).

4 Julii.

Resolution, ang. at med den i Viborg=Tugt= og.
Manufactur-Huus anbragte Fabriqve ikke længere skal

fortfares, men Arrestanterne alene sættes i Arbeide med
at spinde (r).

13 Julii.

Rescr. (til Vice Statholderen og Biskopen over
Aggershuus=Stift), ang. Forandring og Limita¬

tion i den Forretning, hvorved Præstegaardene i
Stiftet ere lagte i Lægd til Dragon= eller Soldater¬
Hold (5).

Gr. Efterat Kongen den 15 Julii 1750 har approberet,
at Præstegaardene i Aggershuus=Stift skulle udlægges til
Dragon= og Soldater Lægder for deraf, tilligemed andre

flere Gaarde, som ei heller tilforn vare lagte i Lægd (1),
at befordre den Norske Armees Augmentation, samt den
28 Aug. 1751 igjennem Rentekammeret ladet vedkommen¬

de Amtmænd beordre, at lade Præstegaardene, efter dcres

Godhed, ansætte for en vis Skyld for deraf at svare de

til Dragon= og Soldater=Hold behøvende Udredseler, hvor¬

efter Krigsbogholderen og Fogderne iligemaade d. 22 April
1752 ere blevne befalede, af de saaledes skyldsatte Præste¬

gaarde fra 1751 Aars Begyndelse og fremdeles at indkræ¬

ve de paabudne Skatter, tilligemed Landskylden og Tagen,
saa og at hvad deraf kunde svares i Leding eller anden
Jor¬

(9) Findes i Rothes Rescripter III. 1402. See næstfølg.
Resol. med der Paaberaabte.

(r) See Rescr. 7 Febr. 1766 1 Novbr. 1780 og 19
Sept. 1781.

(5) Extenderet ved Rescr. af 3 Junii 1754.
(t) See Rescr. 24 Jan. 1750.
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Jørdebogs=Rettighed, skulde ligeledes, efter Norske Lovs 13 Julii.

Pag. 526, Art. 7 og Amtmændenes Betænkning, indfor¬

dres og til Indtægt beregnes; har Præsteskabet i bemeldte

Stift andraget, at, endskjønt de fra umindelige Tider ind¬

til nu have nydt deres Præstegaarde fri for alle andre Skat¬
ter og Paalæg, end den ordmaire Præsteskat, samt Con¬

sumtions=, Folke= og Familie=Skat, saa ere dog nu deres
Præsteboliger indtagne i Militaire Lægder til Dragon= eller
Soldater=Qvarterer, og af dem kræves, hvad dertil ud¬
fordres, da derimod deres Medbrødre i de 3 andre Stifter,

saavelsom i Danmark, for deslige militaire Tyngseler ere

befriede, hvilke Onera, som Rentekammeret har befalet
Fogderne hos dem at indkræve, saasom Leilændings=Skat,
Landskyld og Jordebogspenge med videre for deres Præste¬
gaarde, efter den Skyld, de staae for i Matriculen, og

som de, i Følge den Norske Lovs Pag. 305 altid skal have
været fri for, Præsteskabet formener at være over deres
Kræfter, og beder at det maatte tages i allernaad. Con¬

sideration, 1) at Præsterne fremfor alle andre Kongelige
Betjente betale den pro Otficio saa kaldede Præsteskat; 2)
at de aarlig give Academie=Skat; 3) at Sognepræsterne

frem for andre maae give Pension til Formændenes Enker;

4) at Sognepræsterne maae betale en vis foreskreven Løn
til de residerende Capellaner, og i de ringere Kald til per¬

sonelle Capellaner; 5) at Præsterne maae holde dobbelt saa

mange Folk til deres Jordebrug, som Bønder der selv
kan arbeide og have Tilsyn med deres Tjenestefolk; 6) at
Tjenestefolkenes Løn er dobbelt saa stor som tilforn, saa at

de ei nær kan udrede Folkelønnen af Jordens Producter,

men at de nødes til at betale den af deres andre Indkom¬
ster; og 7) at deres Embeders Indkomster aarlig aftage:
saa at disse Onera skal være saa betydelige, at der skal

være lidet tilovers til deres og deres Familiers Subsistence,
helst naar de skal opdrage deres Børn paa en sømmelig

Maade, at de ei skal geraade i Bondestanden, men ved
en god Opdragelse gjøres beqvemme til at tjene Kongen og

Landet. Hvilke Aarsager har anlediget dem at bede om a)

Forskaansel for at betale Skatter, Landskyld og Leding af
deres Præstegaarde lige med andre Bønder, eller, om det

endelig skal skee, at de da maae fritages for at svare den
hidindtil betalte Præsteskat, paa det de ei mere end andre
Stænder i Fredstider skulde være betyngede med at svare
Skatter, baade af deres Embeder og Præstegaarde; b) Be¬

frielse for Lægds=Læggelse paa deres Præstegaarde, enten
til Dragoner eller Soldater af hvilken Byrde de beret¬
te, at visle for Præsterne flyde mange flere Utaalelige,
da de befales af Officererne at gjøre Skyds tilligemed an¬

dre Bønder, endskjønt de ofte skal lide Nød, for at faae

en Tjeneste=Dreng til at pleie Dragon=Hesten og følge
Skydsen, ja de befrygte endog, at deres Sønner, som

ere fødde paa Lægderne, maatte blive indskrevne for Sol¬
dater og Dragoner; endelig have de begjert 0) at hvad
Ff 5

Kon¬
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Kongelige Rescripter,

—

13 Julii. Kongen paa deres Forestilling maatte finde for godt at re¬
solvere, maatte dem ved Biskopen bekjendtgjøres, saasom
denne saa betydelige Forandring, med deres Præstegaardes
Inddeling til Dragon= og Soldater=Lægder, ikke er dem

tilkjendegivet af Biskopen, ja endog ikke ved en Officeer
men at de har maattet, uden nogen Raisonnement, an¬

tage hvad en Under-Officeer og medhavende Dragon eller

Soldat mundtlig har forkyndt dem.— Som da af Erklæ¬

ring er fornummen, at det vil falde den største Deel af
Præsterne tungt, om de ligemed andet Bøndergods skulde
af deres paaboende Præstegaarde betale Skatter, Land¬

skyld og anden Jordebrugs=Rettighed, saa og end videre
tillige blive bebyrdet med de saa kaldede Bøigde=Tyngse¬
ler af Skyds, Compagnie=Ordrers Befordring, Qvarte¬
rernes Visitation &amp;c., saa, for at see Geistligheden soula¬

geret, er funden for godt, i den Forretning, hvorved Præ¬

stegaardene i Aggershuus=Stift ere blevne lagt i Lægd til
Dragon= eller Soldater=Hold, at gjøre følgende Foran¬

dring til Præsteskabets Soulagement.

H. 1.

Præsterne, hvis Gaarde ere blevne udlagte til Dra¬
gonqvarterer, skal anskaffe og underholde af hvert fuld

Lægd en tjenstdygtig Dragonhest, uden at nyde af Cas¬
sen for Hestens Føde de sædvanlige 7 Rdlr.; hvorimod
naar Præsten enten maatte blive forflyttet, eller ves

Døden afgaae, en saadan Hest skal, saasuart det sæd¬
vanlige Naadens-Aar er erspireret, være forfalden til
hans eller hans Arvingers Nytte, da hans Successor
som bør bære lige Byrde med sin Formand, skal til næ

ste Mynstring eller Session ligeledes anskaffe en ander
dygtig Dragonhest, i Fald han ikke med Formanden elle¬

hans Arvinger sig om den Forrige kan forene: og tilla
des herhos at Præsterne maae for General=Mynstrin
gen og Sessioner enten selv fremstille, eller lade fremstil
§. 2.

le Hesten i forsvarlig Stand. Paa samme Maade. ska
Præsterne svare proportionaliter til de 19 Lægds-Eqvi

§. 3.

page=Sorter, som vedkommer Chambrettet. Præste

skabet erlægger de sædvanlige 18 Skillings Omkost
ningspenge: item til Krigshospitalscassen 6ß, sam
til Regimentsforraads-Cassen 72ß, og endelig Stand

qvarteers=Pengene efter den nye Indretning; men der
imad
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jmod skal Intet contribuere til Hestehjelpe=Cassen, efter¬13 Julii.

di de af samme Hjelpecassa ikke heller nyde nogen Assi¬
stence. — De Præster, hvis Gaarde til Soldater-Lægd 5. 4.

ere udlagde, skal ligeledes betale Standqvarteer=Den¬

gene, og hvad dem til Lægds-Eqvipages Anskaffelse
kan tilkomme at svare. — Præsterne skal saavel af Dra¬

V. 5.

gon= som Soldater=Lægder aarlig betale de sædvanlige

Munderingspenge, samt fuld Udredning til baade
Mynstring og Completterings=Sessionen; dog ikkun saa

ofte som een af Delene virkelig bliver holdet. Men

Præsterne skal i det øvrige være fritagne for andre el¬

lers Lægderne paaliggende Onera af Skydsfærd, Cona¬
pagnie-Ordrers=Befordring, selv at mode til Com¬
pletterings=Sessionen og andre Compagnie=Samlinger,
samt de aarlige Qvarterers Visitationer, saasom de al¬

tid skal være ansvarlige for at holde deres Heste i god
Stand. Og kan Munderingen enten blive leveret paa

Telthuset, eller og forblive hos Præsterne, under deres
eget Ansvar, i Fald nogen Mangel derved, enten paa
Mynstring eller Session, maatte forefindes.

Udi det.

øvrige vil Kongen have conserveret Præsteskabet ved de
dem efter Loven og hidindtil allern. forundte Friheder
i det at de ikke af deres paaboende Præstegaarde skal be¬

tale enten Skat, Landskyld, eller anden Jordebags¬

Rettighed; ligesom og, at alt hvad enten ved General¬
Mynstringer eller Sessionerne kan forefalde, Præsteska¬
bet vedkommende, skal dem ved Biskopen tilkjendegives,
saasom Geistligheden ikke maae graveres, ved at imodta¬

ge nogen Befaling herudinden fra en dem uvedkommende

Jurisdiction eller Øorighed. Denne Befaling er com¬
municeret saavel Krigscancelliet, for om det fornødne
deraf at underrette den commanderende General, saavidt

de Militaire angaaer, som og Rentekammeret, for at lade
den bekjendtgjøre de vedkommende Civile=Berjente i Ag¬

gershuus=Stift.

Rescr.

§. 6.
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Kongelige Rescripter,

1

20 Julii.

Rescr. (til Overberg=Amtet Søndenfjelds),
ang. at Lærerne ved Kongsberg=Skole maae
af dens Casse aarlig udtælles 140 Rdlr. (til Rector 46
Rdlr. 2 Mk. 16ß, Conrector 35 Rdlr., og hver af de
2 Hørere 29 Rdlr. 16 6) i Steden for de 2 Omgange

hver Martini og Jule=Aften til Menigheden, for at pro¬

fitere af deres Godhed; samt at 2 Skoleholdere, der
ikkun skal lære deres Disciple at læse i Bogen, hvoref¬
ter de forflyttes til den offentlige Skole, aarligen af Sko¬
le=Cafsen maae tillægges for Enhver 100 Rdir.

20 Julii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg),
ang. at Auctioner i Birkerne over faste Eien¬
domme eller Løsøre, Birkeherren selv eller hans Bøn¬
der og Tjenere tilhørende, tilkommer Birke=Betjen¬
tene (u).

Gr. I Anledning af de i Stervboen efter afg. J. Se¬
verin til Dronninglund, over hans efterladte Gaarde,

Gods og Cffecter holdende Auctioner, skal imellem Birke¬

dommeren og Skriveren til Dronninglund=Birk paa den

ene, og Herredsfogden i Jerslef=Børglum=Herreder paa
den anden Side, være forefalden Dispute, i det de beg¬
ge, udi Formening af Medhold ved Auctions=Forordn. af

4 Martii 1690 og 19 Decbr. 1693 samt Rescript af 22

Octobr. 1751, holde sig berettigede til ommeldte Auctioner

at forrette den Første paa Grund, at, som Herredsfoge¬
den har et nogen Jurisdiction eler Myndighed i Dronning¬

lunds=Birk, over enten Birke=Patron Forpagter, Bøn¬
der eller Andre under Birket henhørende; afg. J. Severins

og hans Hustrues efterladte Gaarde med Besætning,
Meubler og Effecter er heller tilhøre nogen Fremmed, men

er endnu under hans efterladte Børns Eie og Herskab; alt¬

saa formenes, han ikke kan eller bør være berettiget til den
omtvistede Auction i Birket at forrette: den Anden, fordi

Forordn. af 1690 og 1693 saavelsom berørte Rescript af

1751 ikke melder, at Proprietairernes Birkedommer maae
forrette Auctioner efter Andre end hos deres Bønder og
Tjenere, saa kunde den Birkebetjenterne i saa Maade

forundte Tilladelse ikke strække sig videre, end til ommeld¬

ke, men ikke til Birke=Patronen selv; m. v. deres herom
pro et contra indsendte Forestillinger og Remonstrationer til

Stiftbefalingsmanden. Hvorfore, da Stiftamtmanden ik¬
ke

(u) See Rescr. 25 Martii 1758.
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ke understaaer sig at decidere denne Dispute, og deraf vil¬ 20 Julii.

de flyde, ei alene Hinder og Ophold i Skiftets Befordring

men endog befrygtelig Tab og Skade for de efterladte umyn¬
dige Børn, naar Auctionen, som allerede er bleven beram¬
met, og ved Placater publiceret, formedelst vidtløftigere

Ventilationer skulde vorde udsat, er begjert Kongelig De¬
cision.
Da Forordn. af 4 Martii 1690 udtrykkeligen be¬

skikker Byefogderne i Kjøbstæderne, men Herreds= og Bir¬
ke=Fogderne paa Landet, til at forrette de forefaldende

Auctioner, det samme og igjentages i Forordn. af 19 Decb.
1693, alene med den Limitation, i Henseende til de Bir¬

kefogderne tilkommende Auctioner, „at dermed ei Andre
skal være meent end enhver Proprietarii egne Bønder og

Tjenere i hans Birk““, hvorved sigtes til Præster og Andre,
som kan være boende inden Birkets Grendser, uden at

være Birke=Herrens Fæstebønder, eller ikke tilhøre Birke¬

Herren, hvilket og kommer overeens med Rescr. af 22
Octobr. 1751; og forberørte imellem Herreds= og Birke¬
Fogden omtvistede Auction ei strækker sig til videre, end til

den afdøde Birke=Herres efterladte Gaarde og Effecter,
og aldeles ikke angaaer Noget, som kunde være andre in¬

den Birket Boende tilhørende; hvortil og kommer, at

Auction er en Actus judicialis, der ikke kan tilkomme dem,
som hverken have Jurisdiction over de Ting, som sælges,

eller over de Personer, som samme Ting tilhøre: saa er

for godt og Ret befunden,
At de Auctioner som forefalde i Birkerne over fa¬

ste Eiendomme eller Løøgre, Birke=Herren selv eller

hans Bønder og Tjenere tilhørende, tilkommer Bir¬
Fefogderne at forrette, uden at Herredsfogderne sig der¬

med i nogen Maade haver at melere: og følgelig tilfalder

det Birkefogden ved Dronninglunds=Birk, og ikke Her¬
redsfogden i Jerslef=Herred at forrette de Auctioner.

som skal holdes over afg. I. Severins under Droning¬
lunds=Birk beliggende og dertil henhørende Gaarde, med

de paa samme Gaarde værende Meubler og Løsøre.
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands¬ 3 Aug.
Stift, ang. at de Executioner som i Følge Forordn.

af 30 April 1734 om utilladelige Kroeholdere paa
Landet bør skee hos Forvalterne ved Grevernes Gods

eller Friherskaberne, skal forlanges og foranstaltes af
Greverne og Friherrerne selv efter hvis Ordre og
An¬

1753.
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—

3 Aug. Anstalt Birkedommeren skal forrette Executionen (V).
(I Anledning af, at Grevinde Knnth ansaae en af Stift¬
amtmanden begjert Execution over uogle af Friherskabet
Conradsborgs Bønder for ulovlig Kroehold at stride imod

Privilegierne, der sige, at ingen Amtmand skal befatte sig
dermed).

Aug.

3

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

i Viborg), ang. hvorvidt Bonden i Høebjerg¬

nings= og Høste=Tiden er fri for Material¬
Fjørsel og Pligts=Arbeide ved Kirke=Reparationer,

og især om Arbeidet ved Kalkslaaeningen.
Gr. Oberstlieutenant J. Poulsøn til Gunderup-Gaard
har andraget, hvorledes han som Eier af den i Viborg¬
Stift beliggende Bjørnsholms=Kirke, der udgjør det tre¬

die Huus af Borgegaarden, har formedelst dens store Brøst¬
fældighed været foraarsaget i Grunden at nedtage den søn¬

dre Side, som vil medtage lang Tid igjen at opføre, men
at ham møder den Instance, at Mads Lasson, som Gaar¬

dens og endeel af Sognets Eier, lader sig forlyde med,
at hans Bønder i Høbjergningstiden intet Pligt=Arbeide
derved skal gjøre, tagende til Prætext Rescr. af 1 Maii

1730, som befaler, at Materialkjørsel ikke bør skee i Bon¬

dens Høste= eller Sæde=Tid, hvilket Oberstl. Poulsøn for¬
mener dog ikke vedkommer Arbeidet, og at det ikke kan

være Beboerne til nogen mærkelig Hinder, om de hver 8de

eller 9de Dag, ligesom Sognene ere store til, lade møde
et Menneske, for at tjene Muurmesteren, slaae, og bære
Kalk med videre, da der ellers ikke kunde foretages nogen

General-Reparation paa Kirkerne, naar Menigheden skul¬
de være fri for al Gjerning i den Tid, der pløies, saaes,

bjerges Høe, og høstes; efter hvilke Omstændigheder be¬
meldte Oberstl. Poulsøn har begjert, at Sognemændene i

Høbjergningens og Høstens Tid, ligesom forhen maatte til¬
siges, da der skal være nok om Arbeidet, sc. over 160

Gaarde og Huusmænd, hvoraf han selv eier 22 Steder. —
Som af Sviftamtmandens og Biskopens Erklæring er for¬
nummen, at paa de Steder, hvor Høbjergningen falder en¬

ten alene eller den største Part i vaade Euge, saa at Høct
med megen Møie skal bringes paa tør Land, der behøver
Bonden til saadant Arbeide sine Folk og sine Bæster næsten

ligesaa høit som ved Pløining, Sæd og Høst: saa finder
Kongen det ogsaa billigt,

At Bonden paa saadanne Steder gives lige Frihed

som udi Pløining, Sæd og Høst; ligesom og, hvor
* *

Hde¬

(v) Formodentlig bortfaldet ved Forordn. 2 Sept. 1773,
§. §. 10513.
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Zéebjergningen er af en blandet Beskaffenhed, der 3 Aug.

skal Beboerne af Sognet imidlertid vel udrede de for¬
nødne Folk til Pligts=Arbeide, men være fri for Ma¬
terialkjørsel, imedens Höebjergningen varer; hvor¬

imod i de Sogne, hvor ingen saadanne vaade Enge fal¬
de, der skal Høebjergnings=Tiden aldeles ikke have saa¬

dan Exception fra Kjørsel og Pligt-Arbeide. I øvrigt
skal det forblive ved Loven og Rescriptet, sc. at Sognets
Beboere i deres travle Pløie=, Sæde= og Høste=Tid

skal have fuld Frihed for Materialkjørsel, men ikke

for Pligts-Arbeide, undtagen medens Kornhøsten
varer, da Bonden skal være fri for begge Dele, indtil

han faaer Kornet af Agerne hvorefter Enhver igjen skal
inddeles til Pligts-Arbeide efter sin Omgang. Ende¬
ligen er og funden for godt, at Kirke=Eieren, som la¬
der Reparationen foretage ved hver Kalke=Bænk selv

skal holde et Menneske som forstaaer at slaae Kalken
til Gavns, hvilken af Sognefolkene skal tilskikkes een el¬

ler flere Personer (ligesom Muurmesterne finde fornø¬

dent eller beleiligt at indrette Kalkbænken) af saadan

Helbred og Styrke, som behøves til at slaae tilligemed
den anden, og efter hans Underviisning, som Kirke¬

Eieren holder; dog maae der ogsaa eftersees, at den

ene Kalkkölle ei gjøres besværligere end den anden (X).

Rescr. (til Commandanterne), ang. Værne¬

8 Aug.

ting for de Ingenieurer som ere emploierede
ved Infanterie-Regimenterne, og deres Skifters Be¬
handling (V).
Gr. Saasom Kongen har fundet for godt at Ingenieu¬
rerne tillige skal emploieres ved de gevorbne Infanterie=Re¬

gimenter, og i Henseende til Jurisdictionen, hvilken de

skal være undergiven, at gjøre en Anordning: saa vorder
denne herved ertractviis communiceret.
Extract

(7) See Rescr. 24 Aug. 1753, §. 1.
(9) Af Aothes Rescripter II. 41.
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8 Aug.
§. 12.

Extract af Reglementet for Fortifications=Etaten.

Ingenieur-Majoren og de virkelige Ingenieur-Ca¬
pitainer, samt Andre, hvilke have Caracteer eller Rang
som Stabs-Officerer af Armeen, sortere herefter som
tilforn i alle Tilfælde under Generalstgbs-Juriødictio¬
nen. Ingenieurerne af de ringere Classer derimod

nemlig Over=Conducteurerne, Conducteurerne og
Under=Conducteurerne, skulle høre under Regiments¬

Jurisdictionen, naar de for Infanterie=Tjeneste tilta¬

les, men under Harnisons,Jurisdictioner paa det
Sted hvor de have deres Poster, om Fortificationsvæ¬

senet saavelsom in personalibus og i alle andre Tilfælde.
S. 13.

Alligevel skal, naar en Overconducteur, Conducteur
eller Underconducteur ved Døden afgaaer paa det Sted,

hvor Regimentet holder Garnison, Begravelsen vel
af Regimentschefen besørges men Skiftet, saafrem det

ellers skal skee af Retten, ved en Ingenieur og en Offi¬
ceer af det Regiment, hvorunder den Døde har staaet,

samt Regiments=Auditeuren forrettes og af den sid¬

ste en skrivtlig Efterretning om dets Udfald baade For¬

tifications= og Regiments=Chefen meddeles; da det i

Henseende til Formynderskabet, paaligger i saadanne Til¬
fælde privative Regimentschefen at gjøre fornøden An¬

stalt. I Fald derimod en saadan Overconducteur døer
i en Fæstning, hvor Regimentet, til hvilket han hører,
ikke ligger i Garnison, saa bliver paa Commandantens
Vegne ved en udnævnt Offieeer som Skifte=Commissair,
hvilken tilføies Garnisons=Auditeuren, Efterladenska¬
bets Forsegling, og ellers alt hvad som meldt paaligger

Regiments=Chefen, at besørge; ligesom og Comman¬
danten haver Regiments= og Fortifications=Chefen om

saadant Dødsfald at underrette

Rescr.
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Rescr. (til a) Stiftbefalings= og Amtmændene 10
i begge Riger samt Vice=Statholderen i Norge,

Aug.

og

14 Sept. (2)

b) Greverne og Friherrerne i Danmark og Norge,
Magistraten i Kjøbenhavn, Overbergamtet Sen¬

den= og Bergamtet Nordenfjelds), ang. at Aucti¬

oner over faste Eiendomme skal forrettes af
Auctionsforvalteren paa det Sted, hvor Eiendommen er

beliggende, men over rørendes Gods af Forvalteren
paa det Sted, hvor Auctionen holdes, og Godset da be¬
findes (a).
Gr. Da det ofte forefalder, at der reiser sig Disputer
imellem Auctionsdirecteurerne i Kjøbstæderne paa den ene,

og de Kongelige Betjente, som det tilkommer at holde de

paa Landet faldende Auctioner, paa den anden Side, ang.
blandt andet, at, naar En, som enten boer paa Landet,

eller har en Stervboe paa Landet under sin Direction, vil
lade enten de ham selv eller samme Stervboe tilhørende

Meubler og Løsøre stille til Auction i en eller anden Kjøb¬

stæd, for at finde desbedre Liebhabere til det, som ved Aucti¬
onen skal sælges, formener den, som skulde forrette Aucti¬
onen om den var bleven holdt paa Landet, sig berettiget
til, i Kjøbstæderne at forrette Auctionen over de Vare

som der ere indbragte fra det ham anbetroede District; da
derimod Auctionsdirecteuren i Kjøbstæden paastaaer, at

ham derved skeer Indgreb i det ham anfortroede Embede:

saa (siden det altid bor tilkomme den Auctionsforvalter at
forrette Auctionen, under hvis Jurisdiction de Ting, som

skal sælges, befindes, paa den Tid da Auctionen holdes)
er (for herefter at forekomme deslige Disputer, saavel an¬
gaaende Auctioner over Immobilia, som over Løsøre, el¬
ler rørendes Gods) funden for godt,

At, ligesom det skal være Enhver tilladt, at lade sine

Ting stille til Auction, hvor og paa hvilket Sted han
vil, saa skal Auctioner over Immobilia eller fast Eien¬

dom, saasom Huus, Jord og Gaard, alle Tider tilfal¬
de

(2) Til dem under 2) den 10 Aug.; men til b) den 14
Sept.; til Biskoperne den 4 Julii 1755.

(a) See Rescr. 22 Aug. 1755, 1 Octobr. 1756 og 19
April 1762.

V. Deel. 1 Bind.
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Kongelige Rescripter,

—

—
10 Aug de den at forrette som er Auctionsforvalter paa det.
og

Sted hvor samme Eiendom er beliggende, og det

14 Sept.

uden nogen Henseende til det Sted, hvor Auctionen hol¬
des; hvorimod Auctioner over Løøgre eller rørende
Gods alle Tider skal tilfalde den at forrette som er

Auctionsforvalter paa det Sted hver Auctionen hol¬

des, og Godset paa samme Tid befindes og det uden

nogen Henseende til, hvor samme Gods er kommen fra
eller haver henhørt. Hvad ellers de Militaires, og de
dem tillagde Auctioner, angaaer, da skal det dermed

forholdes efter de derom forhen udgangne Forordninger
og Rescripter.
18 Aug.

Over=Jægermesterens Circulaire, ang. at ingen Ud¬
pantning for Skovbøder maae skee ved de Kongel.
Betjente, som boe ved de Kongel. Slotte men skal
indberettes til Overhofmarskalken (b).

24 Aug.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

over Fyens=Stift), ang. hvorledes det med Korn¬
tiendens Oppebersel og Deling af alle Svend¬

borg=Byes Marker imellem Tiende=Ydere og Tagere
skal forholdes.

24 Aug.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen
i Viborg), ang. hvorledes Bønderne bør beor¬

dres til Pligts=Arbeide og Kjørsel ved Kirke¬
Reparationer, samt for Udeblivelse mulcteres; og især
om Kalkslaaeningen.
Gr. Eierne af Danberg=, Mønsted= og Smollerup-Kir¬
ker have andraget, at de, formedelst deres store Brøst¬
fældighed, have foretaget sig at gjøre en Hoved=Repara¬

tion paa dem, i Haab at nyde godt af Rescr. 5 Aug. 1726,

1. Maii 1730, og 26 Aug. 1746, der tilsiger og förunder
Kirkerne, som ere brøstfældige Pligts=Arbeide, med vi¬

dere; og dermed gjort Begyndelse paa Mønsted=Kirke, som
den,

(6) Af Rothes Rescripter I. 493. Ophævet ved Forordn.

18 April 1781.
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den, der til Anseende skulde være meest brøstfældig, og af

24 Aug.

samme allerede nedtaget en stor Deel lige til Grunden:
men, da Soanets Bevoere, som ere forbundne til at gjøre

Pligts=Arbeide ved Kirkens Reparation, ganske og aldeles
skal negte at vil slaae Kalk, endskjønt Eierne stændig skal

bölde en duelia Ferson ved Kalkhænken, som tillige slaaer
Kalk og har Opsigt dermed saa, paa det at bemeldte
Mønsted=Kirke, hvorpaa allerede skal være skeet saa stor

Nedbrudelse, ikke derover skal blive staaende i denne Til¬
stand Vinteren over, og ruineres have de begjert, det
maatte vorde befalet, at Sognets Beboere skulle assistere

med at slaae Kalk, tilligemed alt andet Pligts=Arbeide
ved Kirkerne, udi den Tid de ere under Repargtion; saa og
at Sognefogden efter Skik og Orden, maatte advare

og tilsige Sognets Beboere, naar de enten skulle hente
Materialier, eller gjøre Pligts=Arbeide ved Kirkernes Re¬

paration, imod at de ere fri for at kjøre Reiser, og Pligts¬
Arbeide til Kirken at forrette; samt at de Modtvillige og
Udeblivende maae muleteres, og samme ved Execution ind¬

drives. Thi befales,

At Kirke=Eierne i slige Tilsælde, som lade Repa¬

6. 1.

ration paa Kirkerne forrette ved hver Kalkbænk selv

skal holde et Menneske, som forstacer at slaae Kalken til

Gavns, hvilken af Sognefolkene skal tilskikkes een eller

slere Personer (ligesom Muurmesteren finder fornødent,
eller beleiligt at indrette Kalkbænken) af saadan Helbred

og Styrke, som behøves til at slaae, tilligemed den An¬
som Kirke=Eieren
den, og efter hans Underviisning,
holder; dog maar der ogsaa eftersees, at den Enes Kalk¬

Lölle ei gjøres besværligere end den Andens (0), at Kir¬

5. 2.

ke=Eierne selv skal lade tilsige deres egne Bønder,

Hunsfolk og Tjenere, udi Proportion af det ufri Gods,
som de bruge i Sognene, hvor Kirkerne repareres; at

de selv ogsaa efter Omgang iblandt Beboerne skal lade
forrette Materialkjørsel og Pligts-Arbeide, ligesaavel

som Andre: at Kirke-Eierne skal hver Loverdag=Ef¬
termiddag, saalænge Reparationen ved Kirkerne paastaaer,

give vedkommende Proprietairer eller deres Fogder
skrivtlig Notice, hvad for Kjørsel, og hvor mange Pligts¬
Gg 2

(c) See Rescr. 3 Aug. 1753.

folk

5. 3.
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24 Aug. folk i næstefterfølgende Uge, og paa hvilken Dag, de be¬
høyes, paa det enhver Proprietair kan have foraøden

Tid selv at lade tilsige dem af deres Gods paa hvilken
Touren falder, samt at enhver Proprietair efter Rescrip¬
tet af 13 Decbr. 1701 selv skal lade udpante, uden vi¬

dere Proces de af deres Gods Udeblivende; og maae
5. 4.

ikke Kirke=Eierne sig med Udpantning melere: at Sog¬

nefogderne alene skat tilsige de Beboere, som Kongen
selv tilhøre, eller og ere Selveierbønder.

31 Aug.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn, og No¬
tits til Vice=Statholderen i Norge), ang. at Lau¬

gene i Kjøbenhavn ikke maae antage nogen Me¬
ster fra andre Kjøbstæder, hvor Lauge i samme Pro¬
fession ere indrettede, m. v.

Gr. Vice=Statholder og Stiftbefalingsmand Geheime¬¬
Raad Benzon har andraget, hvorledes der imellem Sned¬
kerlauget i Christiania er for nogen Tid siden opkommen

en Tvistighed hvor Laugets Svende=Lade, Fattigbøsse og
Laugets Herberge skulde holdes, som Laugets Oldermand,
tilligemed de fleste af Mesterne og Svendene i Lauget, ha¬

ve paastaaet, at skulle være hos Laugets da værende Ol¬
dermand, da derimod forrige Oldermand og 2 andre Laugs¬
mestere tilligemed 2 Svende have villet, at den hos forri¬

ge Oldermand skulde forblive, paa hvilken Dispute i Lau¬

get Bisidderen, Stadens Præsident, har decideret, at Her¬
berget og Laden, i Følge Laugs=Artiklene og Praxin, paa

Stedet hos den værende Oldermand skulde forblive; hvil¬
ken Laugsdecision og derefter af Stiftbefalingsmanden al¬
deles er bleven approberet, og de 3 Mestere samt de 2
Svende forkyndt: men at bemeldte 3 Mestere have derimod

viist sig aldeles gjenstridige, separeret sig fra Lauget, og

negtet at betale, hvad de af Tidepenge og andre Udgivter
dertil vare pligtige, samt modsat sig alle de Foranstaltnin¬

ger, som herudi enten af Lauget eller Magistraten ere

blevne foretagne, ja reent ud med adskillige utilbørlige og

utilladelige Expressioner declareret sig samme ei at ville
underkaste men derimod søgt at forføre endeel andre til
Stedet ankømne Svende, til at afsondre sig fra Lauget,

uden at anmelde sig hos Oldermanden tvertimod Laugs¬
Artiklene; og endelig af Oldermanden for Snedkerlauget
i Kjøbenhavn ladet sig meddele Beviis, at være indskrevne
som Laugsmestere i bemeldte Kjøbenhavn, det de ei alene

paa Raadstuen i Christiania have ladet anvise, men end¬

og inden Tinge ladet publicere, formenende sig derefter,
som
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som Laugsmestere i Kjøbenhavn, berettigede til at nyde al¬ 31 Aug.
le de Friheder godt ad som Lauget i Christiania er for¬

undt, uden til dets Onera i ringeste Maade at ville con¬

tribuere; hvilken deres Omgang Vice=Statholderen, da
samme for ham af Magistraten var andraget, vel bar søgt

at raade Bod paa, ved at kalde forskrevne 3 Mestere for
sig, for at ville see dem med Lauget forliigt, og Sagen i

Mindelighed afgjort, men forgjeves, i det de efter nogle
Ugers Betænkning har skrivtlig declareret, at de ei dertil

vare at formaae desaarsag Geheime=Raaden (udi Forme¬

ning, at den Frihed, som Laugene i Kjøbenhavn ved Pla¬
cat af 8 Novbr. 1747, grundet paa et igjennem General¬

Occonomie= og Commerce=Collegium under 6 Novbr. 1747
udgivne Rescript, er forundt, til at indtage Mestere fra
andre Steder i deres Lauge, ikke kan strække sig videre end

til Steder, hvor ingen Lauge forhen ere indrettede: hvil¬

ket ellers maatte synes at stride imod andre Lauges Privile¬
gier: kunde foraarsage megen Confusion, naar et Parti
Mestere af een og samme Profession i samme Bye af et
fremmed Laug maatte lige med andre Byens Laugsmestere

nyde alle deres Laugs Friheder, uden at contribuere noget
til dets Udgivter; og drage adskillige Følger efter sig, saa¬

fremt en saadan Mester, der kunde have forseet sig baade
imod Lauget og Øvrighed, derved kunde undgaae den for¬

tjente Straf, og den Subordination han var pligtig, og

dog tillige have Leilighed til at fremture i ulydigt Forhold)
indstiller, om ikke forskrevne 3' i Kjøbenhavns Snedkerlang
indtegnede Mestere bør udslettes m. v.

Magistraten skal ei alene tilholde Oldermanden igjen
at udslette ommeldte 3 Christianiæ Snedkere af Snedkers

lauget i Kjøbenhavn; men endog tilkjendegive samtlige

Laugene sammesteds efterdags ikke at antage nogen
Mester fra Kjøbstæderne enten i Danmark eller Norge,

hvor Laugene forhen i samme Profession ere indret¬
tede eller anordnede, med mindre samme, efter forbe¬

rørte Placates videre Tilhold, med behørige Attester fra
Stedets Øvrighed ere forsynede.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at, 7 Sept.

saa ofte Svendene i et Laug skulle samles, skal
den yngste Svend tilsige de Øvrige at møde, undtagen
hvor der holdes Bud.
Gr. Magistraten har andraget, at, som det i de fleste

af de Laugene forundte Laugs=Artikle er befalet, naar Til¬

igelser skal skee, det da skal forrettes ved den yngsteMe¬
Gg 3

ster,
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7Sept.

ster, saa har det ogsaa stedse været brugeligt, naar Sven¬
dene skulle samles, for at betale de saa kaldede Tidepenge,

eller i andre Tilfælde, ere de blevne tilsagte af den yng¬

ste Svend, men, formedelst Intet derom findes anordnet
i Laugs=Artiklene, have disse undertiden ladet sig finde
modtvillige, og ikke vilde forrette Tilsigelserne, naar de
*
derom af Oldermændene
ere blevne beordrede; ville og ikke

betale et Bud for at tilsige, saa at derom endog for nylig

skal have været Dispute og Uroclighed i Væverlauget.

—

Til al Uorden herudinden efterdags at forekomme, befales:

Saa ofte Svendene i et eller andet af de i Kjøben¬

havn befindende Lange skulle samles, i hvad Tilfælde
det endog maatte være, skal den yngste i Lauget i be¬
meldte Kjøbenhavn udlærte Svend tilsige de Hvrige

Svende at møde til den Tid og det Sted som Older¬
manden berammer paa lige Maade, som Laugs=Ar¬

tiklene foreskrive den yngste Mester at forrette Tilsigel¬

serne ved Mesternes Samling. Og skal en saadan Svend,
naar han herfor vil være befriet, betale 4 Rdlr., som
skal anvendes til at forskylde den, der i hans Sted for¬

retter Tilsigelserne. Dog at det ved de vidtløftige Lauge

forbliver herefter som hidindtil, nemlig, at Tilsigelserne
skee ved det Bud, som Lauget til den Ende holder og lønner.

8 Sept.

Canc. Skriv. (til samtlige Stiftbefalings- og

Amtmænd i Jydland), ang. at Kongen ved Befa¬
ling fra det Tydske Cancellie har forbuden samtli¬
ge Hadersleb= Lygomklosters= og Tønder=Amters Beboere
og Underdanere at imod= eller antage nogen paa Landet

i Jydland hjemmehørende Karl, uden forevisende Pas.
(I Anledning af Klager over det unge Mandskabs Bortvi¬

gelse fra Godserne i Jydland, og til slig skadelig Desertion
at forekomme) (d).

8 Sept.

Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Vi¬

borg), ang. at af Arveparter som ei overstige
10 Rdlr., svares ingen Førelovspenge (e).
Gr.

(0) See Plac. 3 Jan. 1783.

(e) Af Rothes Rescripter III. 12775 see Rescr. 22 Julii
1768.
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Gr. Jens Stabel har andraget, at han og Medarvin¬

8 Sept.

ger efter deres Broders Doctor J. Stabels Død er bleven
testamenteret 30 Rdlr., hvilket, i Henseende at Enken har
indladt sig i nyt Ægteskab, hos Byefogden i Viborg skal
være deponeret, og ham af hans Medarvinger skjenket og

overdraget deres Part; men dog ikke kundet erholde, for¬
inden nærmere Beviis og Afkald og at ellers af Arve=Led¬

derne skulde svares Førelovspenge efter Loven, og derforc
ansoger om Befrielse for Førelovspenge deraf at erlægge.

I Følge af Kongens om slige Førelovspenges Beta¬
ling meddeelte Resolution, dateret 14 Passato kan sam¬
me, hvor Arveparterne ei overgaaer 10 Rdlr. derfor be¬
fries; hvorom Stiftbefalingsmanden ville føie den An¬
stalt hos Byesogden, at naar deslige Arvelodder ikke

overstige 10 Rdlr. for hver Part, at da samme, for

Førelovspenge at svare vorder forskaanet og ukrævct.

Overkrigs=Secreterernes Skriv. (til Regiments¬ 8 Sept.

Cheferne), ang. at alle saavel under Generalsta¬
bens som under Regiments= og Garnisons-Juris¬
dictioner Sorterende, samt alle virkelig i Krigstjeneste
Staaende, tilligemed de i Hens. til fælleds Efterladen¬

skab under den Militaire Jurisdiction hørende Enker,
naar de om Facultas teltandi, Bekræftelse paa et op¬
rettet Testamente, Bevilgning at sidde i uskiftet Boe
med deres Børn, eller med dem under Rettensmiddel at

dele, ville søge, da have saadanne og deslige Ansognin¬

ger eene og alene til Krigscancelliet (t) at indsende, el¬
ler at lade indlevere. (Efter Kongelig Befaling).

Rescript, ang. Auctioner (E).

14 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trondhjem), ang.14 Sept.
hvad Told de Reisende, som passere over Levanger¬

Broe i Stor= og Vær=Dalens Fogderie, skal betale til
dens Vedligeholdelse (h).
Gg 4

Rescr.

(1) Nu Generalitets= og Commissariats-Collegium.
(2) See 10 Aug. 1753.

(h) Bortfalder ved Rescr. 10 Junii 1763.
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44 Sept.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), inde¬
holdende adskillige Poster, hvorved Laugs-Artikle¬

ne for Malerne i Kjøbenhavn forbedres og forøges (1).
14 Sept.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. visse Friheder for Livgarden til Hest ved
deres Copulationer.

Gr. Kongen er bleven forestillet, hvad Biskopen har an¬
draget, ang. den af Livgarden til Hest, i Henseende til de¬
res Copulationer, naar de gifte sig, paastaaende Frihed,
at lade sig copulere af hvilken Præst, de selv forlange,

uden nogen foregaaende Trolovelse, Lysning af Prædike¬

stolen, og Consumtions Betaling eller at være bunden til
nogen vis Menighed; Lvilket nogle Præster have ladet sig

være efterrettelig men Andre, saavel i Kjøhenhavn som
uden for, har gjort sig Betænkning over, og enten fore¬

spurgt sig hos Biskopen, eller og deres Officerer have kla¬
get over Præsten, og forlanget Biskopens Ordre til Bed¬

kommende; desaarsaa Biskopen (siden ikke noget herom fo¬

resindes i den afbrændte Stiftskiste til hans Efterretning,

men i et Register over Loven og Forordningerne dog anfø¬
res et Rescript af 13 Novbr. 1688, at Livgarden til Hest

maae vies uden Trolovelse og Lysning; desligeste han og
har forskaffet sig Extract af et andet Rescer. af 14 Febr.
1691 der dog ikke melder, at Copulationerne maae skee

i Husene, uden forevisende Dispensation, ei heller af hvil¬
ken Præst de vil) udbeder sig herom at maatte kundgjøres
Kongens Villie ved et Reglement til Efterretning, hvorle¬
des hermed skulde forholdes.

Thi sendes herhos videmerede Copier af forhen om¬

meldte 2 Rescripter; og gives Biskopen tillige herhos til¬
kjende at Livgarden til Hest ei alene herefter som før

maae nyde og beholde de dem ved disse 2 Rescripter for¬
undte Friheder, men endog, at maae være forundt Til¬

ladelse, uden nogen videre speciel Tilladelse, at lade sig

vie hjemme i Huset af den Præst de selv ville; dog
at Præsteskabet derhos alvorlig betydes, under den i de
derom udgangne Forordninger fastsatte Straf ei at copu¬
lere

(i) Findes i Forordningerne 1753; med den 2den 5. cfr.
Regl. 21 Junii 1771, Afd. IV. §. 3. og Rescr. 18

Decbr. 1782.
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lere nogen under bemeldte Livgarde henhørende, med min= 14 Sept.
dre han foreviser Vedkommendes Attest og Tilladelse,
at maatte indtræde i Ægteskab med den Person, han vil
være sammenviet med.

Resolution, ang. fremmed Papirs Indfør¬ 17 Sept.
sel (E).

Rescr. (til Amtmanden over Kjøbenhavns=Amt), 21 Sept.
ang. at, naar Vedkommende, som opholde sig paa
Lystgaarde eller andensteds i dette Amt, ikke i Mindelig¬
hed ville betale de Fattiges=Penge, som de af Inspecti¬
ons=Commissionen ere ansatte for, maae samme hos de

Modtvillige ved Militaire=Execution, ligesom andre

Kongelige Contributioner, inddrives. (Saasom de ufor¬
muende paa Amtet, hvilke ei godvillig have vildet svare til

de Fattige, vare blevne ansatte for noget Vist aarlig, men

negrede sig ved at betale det).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg), 5 Oct.

ang. at Byefoged-Embedet i Sæbye skal her¬
efter ligge til Herredsfogedtjenesten i Børglum= og
Jerølef-Herreder samt at Herredstinget skal til Sæ¬

bye forflyttes, og der holdes.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Ribe), ang. 5 Oct.
at det ved Forordn. af 13 Jan. 1747, om hvilke
Slags Delinqventsager bør lignes paa Almuen, skal
have sit Forblivende m. v.
Gr. En Proprietair, der som Husbonde havde efter Or¬

dre tiltalt og forfulgt en Person af sit Gods for Omgæn¬
gelse imod Naturen, har begjert, at Omkostningerne maat¬

te lignes paa Amtet, saasom denne Sag ikke var af det
Slags, Forordn. af 1747 exiperer, han og ikke med Sigt.

og Sagefald, efter Forordn. 6 Decbr. 1743 er benaadet,
og det ellers vilde geraade ham og Andre til Ruin, naar
de, uden Refusion, med slige Bekostninger skulde bebyrdes.

Stiftamtm. har i Erklæring meent, at Supplic., kunde
69 5

føies,

(k) Indeholdes i Resol. 6 Febr. 17705 see. Schous Ud¬
tog af Forordn. III. 497.
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1

5 Oct.

føies, paa Grund af Loven Pag. 154, Art. 2, og at han
i
ikke til Sagefald er berettiget= og, da der end videre

Loven findes antegnet adskillige andre Misgjerninger, hvor¬
paa er sat Livs= og haard corporlig Straf, saasom Guds¬
bespottelse, Troldom, at slaae Forældre, Blodskændere,

Polygami, Falsknere, og Andre, saa indstiller Stiftbef. om

ikke Fdn. af 13 Jan. 1747 derhen maatte forandres, at
Bekostningerne paa de Misgjerninger, hvorpaa efter Loven
følger Livs=Straf, maatte paa Almuen reparteres, der

vilde tjene til, at de med mere Nidkjerhed bleve eftersøgte
og afstraffede.

Bemeldte Sags lovlige Bekostninger maae lignes paa
Amtet; hvorimod Kongen finder for godt, at, da de

Delicta, som udi berørte Forordning ere forbigangne,
dog ei saa ofte forekomme, det derved endnu, uden at

gjøre nogen Forandring, haver sit Forblivende (1).

12 Oct.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge, og Bi¬
skopen over Aggershuus=Stift), ang. Stolesta¬
derne i Friderichshalds-Kirke.
Gr. Nogle Indvaanere i Friderichshald havde alene paa

den Condition, at nyde Eiendoms=Ret, og Stiftamtman¬
dens og Biskopens derpaa fulgte Resolution, tilkjøbt sig

Stolestader i Emanuels=Kirke, og derpaa af egne Midler
opført Stole, imod en aarlig Kjendelse til Kirken.

Kjøberne af forskrevne Stolestader maae nyde Eien¬
doms=Rettigheden for sig og Arvinger til de paa en
saa lovlig Maade tilkjøbte Stolestader, alt efter de dem

derpaa meddeelte Skjøder, al den Stund de til Kirken

betale saavel den i Skjøderne fastsatte aarlige Kjendel¬

se, som de af dem samtlige til Orgelverkets Repara¬
tion eengang for alle godvillig tilbudne 400 Rdlr. Og

skal Eierne af disse Stolestader (efter Tilbud), naar Sto¬

lestaderne ved Forandring til andre Eiere blive overdrag¬
ne, betale til Kirken i Recognition z Deel af hvad der¬
for i første Kjøb paa Auctionen var bleven betalt.

19 Oct.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Vilorg),

ang. at de Skifte=Forretninger og Decisioner,
som
(D For Sjelland anderledes befalet i Rescr. 4 April 1766.

Resolutioner og Collegialbreve. 4751753.
d

som af hele Magistraten i Viborg ere afsagde, appelle¬ 19 OR.
res lige til Høieste=Ret.
Gr. Stiftbefalingsm. har forestillet, at der i Viborg
paaankes en Skifteforretning, som er sluttet den 20 Mar¬

tiia. c., og af Byefogden med Byens samtlige Magistrat un¬
derskrevet og forseglet, hvorved de paa Fæderne=Siden væ¬
rende fattige Arvinger finde sig fornærmede mod Lovens
5

2

42, 43, hvilket Skiftebrev ikke, førend det er

underkjendt, kan blive forandret; men, da Stiftamtman¬
i
den af 2 til Stiftbefalingsmanden over Aalborg=Stift
Maii og Junii 1739 ergangne Rescripter har fornummen,

at saadanne Skiftebreve ikke immediate til Høieste=Ret
maae indstævnes, men først af den øvrige Magistrat, som
ikke har været med Skiftet implicerede, skal paakjendes og
dømmes, saa har han i den Henseende indberettet, at alle
Skifterne i Viborg af den samtlige Magistrat sammesteds

har været forrettede, og at de formene, at, ligesom de¬
res Domme gaae directe til Høieste=Ret, det da ligeledes
maatte med Skiftebreve forholdes, saasom Magistraten
samtlig har fra fordum Tid, ligesom nu skeet er, forrettet

alle Skifter, saa at Ingen er tilovers, at kunne dømme,

naar nogen Fornærmelse maatte skee: i hvilken Anledning
Stitamtm. har udbedet sig Ordre, saavel om saadanne
Skifter ikke efterdags bør forrettes saaledes, at En af Ma¬

gistraten med Byefogden og Byeskriveren forretter Skifter¬
ne, og at de øvrige 2 kunde blive tilovers, at kjende og

dømme paa forefaldende Klager og Fornærmelser; som og,
om forberørte paaankede Skiftebrev findes lovformelig eller
for Vedkommende fornærmelig.

Siden Viborg=Kjøbstæd

har Landstingsret, og hele Magistraten der tillige forret¬
ter Skifter, er funden for godt:

Slige Skifte=Forretninger og Decisioner, som af
hele Magistraten ere afsagde, skal, om Nogen dem vil
paaanke, ligesaavel som de øvrige af Magistraten afsag¬

de Domme indstævnes lige for Høieste=Ret.

Rescr. (til Biskopen i Aalborg), ang. Aarup¬

19 Oct.

Præstegaard med samme Rettighed som andre
Præstegaarde at indkjøbes for 50 Rdlr., Halvdelen til
det Fattiges=Væsen i Danmark, og Halvdelen til Aal¬
borg=Stifts geistlige Enkecassa.

Rentek. Skriv., ang. at Stistamtstuens Be¬ 20 OR.
holdning skal maanedlig paa Kongsgaarden i Cassen ned¬
sættes,
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sættes, hvormed Stiftamtmanden skal have nøie Op¬

20 Oc.

syn, og derefter attestere Stiftamtstuens maanedlige Ex¬

tracter (m).
29 Oct.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat (1)), hvor¬

ved den 9de Post af de Meglerne d. 26 Jan. 1684
meddeelte Artikle extenderes (0).

29 Oct.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at Sognepræsten til Gadstrup og Syv
skal nyde alle Præstelige Indkomster af begge Kald, imod

at give Conrector i Roskilde, til Resusion for Syv¬
Kalds Indkomster de 100 Sldr., som Rescr. af 2 Mar¬

tii 1742 har fastsat, Halvparten til hver Paaske, og 2
til hver Michaelis, samt desuden svare til Capellanen

i Roskilde de 8 Tdr. Byg og 14 Td. Havre efter Capi¬
telskjøb som Conrector før af Syv=Kalds Indkomster
til ham har erlagt.

29 Oc.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Viborg),

ang. at der ikke flere end de 2 Bogbindere Joh.
Sander og Jens Halkjer sig paa den Profession i Vi¬
borg maae nedsætte, saalænge de og deres Hustruer le¬

ve, saa at der efterdags ikke skal være fleere end 2

Bogbindere i bemeldte Viborg (P). (Paa benævnte
2 Borgeres Ansøgning, fordi ikke flere end 2 Bogbindere

der have været nogensinde, eller sig kunne ernære).

29 Oct.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

i Aarhuus), ang. en fri Bolig for Præste-En¬
kerne ved Blegind= og Hjørning=Sognekald
og sor den Første, om der ere 2 Enker da Plads og

Huus, naar ingen Enke er, skal tilhøre Sognepræsten,

som holder det i beboelig Stand, m. v. (9).
Rescr.

(m) Af Lybeckers Udtog II.9. (n) Til Rentek. d. 21 Decb.
(o) Findes i Placaten af 7 Novbr. 1753.

(p) Cfr. Rescr. 10 April 1761, §. 2.

(9) I Aothes Rescripter III. 425.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmændene og Biskoperne i 2

2

Novb.

Danmark og Norge, tillige at communicere det Amtmæn¬

dene (r)), ang. at beordre alle Magistratspersoner, Prov¬

ster Præster, Rectores, Hospitalsforstandere, samt al¬
le saadanne Embedsmænd, hos hvilke nogen saadan Ef¬

terretning kan ventes, at de saasnart mueligt af alle
Fundationer, Legata, Gavebreve og deslige, som ha¬

ves under Opsigt af Stiftbefal., Biskopen, Amtm., skal

give dem rigtige Afskrivter hvilke de med en Fortegnelse
til det Danske Cancellie have at indsende.

Rescr. (til Directeurerne for de Fattigesvæsen i Dan¬2

Novb.

mark, Commandanterne i Khavn og Citadellet samt Ad¬

miral Rosenpalm som Patroner for Garnisonens og

Friderichshavns samt Holmens Kirker; til Universitetet

og Magistraten samt de Ældste og Forstanderne for St.
Petri Tydske Kirke i Kjøbenhavn, og Notits om dette

og næstforestaaende Rescript til Assessor Tycho de HZof¬
man (S)), ang. at indsende slige Afskrivter med Forteg¬

nelse, til det Danske Cancellie.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands¬9

Stift), ang. at Haandverksmestere i Kjøbstæ¬
derne bør ligesaavel antage Fangefogders og
deslige Børn, som Andres, i Lære; og Gvrigheden
assistere.

Gr. Adam Staal af Vordingborg har beklaget sig, at,
efterat han henved 25 Aar har staaet i Kongel. Krigstje¬
neste som Rytter, og, da han formedelst Alderdom og
Svaghed var bleven dimitteret, har, for at fortjene Brø¬
det for sig og Hustrue med 6 uopfødde Xørn, maattet an¬

tage Fangefogeds=Tjeneste ved Vordingborg=Arresthuus,
møder det ham ved hans Børns Fremhold og Opfostring,

af hvilke 2 ere Drenge, som han gjerne ønskede at faae
hensatte, til at lære et ærligt Haandverk, at vedkommen¬
de Haandverksmestere undslaae sig derfor beraabende sig
paa, at de ikke, efter deres Laugs=Artikle, understaaesig
til

(r) Til flere i næstfølgende Rescript.
(5) See Rescr. 5 April 1754.

Norh.
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9 Novb. til dem at antage, saasom de ansee Supplicantens Tjene¬
ste foragtelig, og at medfore en Slags Vanære, endskjønt

hans Forretninger bestaae alene i at slutte og holde Ar¬
restanterne under Forvaring, og, om end Andet var, det
dog ved de derom gjorte Anordninger er forbudet, Nogen
i saa Fald at ansee for uærlig: hvilket, om det, efter saa¬
danne Folkes vrange Tanker, skulde finde Sted, vilde for¬

aarsage, at Supplicantens, og andre hans Lige, deres
Børn, naar de ikke kunde vorde antagen i Tjeneste hos

Nogen, maatte gribe til at betle.

Stiftbefalingsmanden skal beordre vedkommende Øvrig¬
hed i Kjøbstæderne, at de i saadanne Tilfælde skal være

assisteerlig, og betyde Haandverksfolk, at de i slig deres
Mening og Paastand tage feil, og at de ikke for om¬

meldte Aarsags Skyld maae foragte eller forkaste No¬
gen, som, til Haandverk at lære, sig hos dem mel¬

der; ligesom de og intet Skaar derved lide i deres Langs¬

rettigheder, eller at Nogen dem derfor i deres Laugsret¬

tighed enten maae antaste, eller Uleilighed paaføre, un¬
der vedbørlig Straf.

Rescr. (til Amtmanden over Aggershuus=Amt), ang.

16 Novb.

at tilkjendegive de af Sorenskriverne som ere udeblevne
med deres Betænkninger over tvetydige Artikle i Lo¬
ven &amp;c. efter Rescr. af 29 Decbr. 1752, Kongens Mis¬
hag derover, og at de, som ikke inden en vis Tid dermed
indkomme, skal vorde alvorlig anseete.

23 Novb.

Rescr. (til Vice=Statholderen og Biskopen i Christi¬
ania), ang. at Aggershuus=Stifts Geistlige Enke¬

Cassa skal endnu i 6 Aar nyde, hvis der af Vedk i Stif¬

tet betales, efter Bevilgn. at komme i Ægteskab i
forbudne Led (t) samt Opreisninger for Leiermaal.

23 Novb.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at

den maae uden Lovmaal lade i Rasp= eller Tugt¬
Juset indsætte dem, som for Drukkenskab og anden Li¬
derlighed anklages.
Gr.

(t) See Rescr. 11 Sept. 1776.
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Gr. Magistr. har andraget, hvorledes Drukkenskabs=Last 23 Novb.
i Staden meget skal gaae i Svang, og hos Mange saa¬

ledes tage Overhaand, at de derved fores til at begaae
adskillige Excesser og Liderligheder, og især at derved imel¬

lem Ægtefolk foraarsages megen Uenighed, Lvorpaa alt
ei lettelig kan raades Bod, saalænge de Skyldige ikke kan
blive refsede og straffede, uden derfor at soges og tiltales

for ordinair Lands Lov og Ret, hvor, endskjønt Forseeksen

endog kan være klar og beviislig, den Skyldige dog ikke
kan blive actioneret og straffet uden foregaaende Stævne¬

maal og Doms Erhvervelse, som medfører Vidtløftighed
og Bekostning. — Paa det, at deslige forargerlige og til

Drukkenskab hengivne Mennesker paa en beqvemmere Maa¬
de, og uden alt for megen Vidtløftighed kunde, til Cor¬

rection og, om mueligt, til Forbedring, vorde paalagt

nogen Tvang, tillades:

Naar der for Magistraten føres Klagemaal over

Nogen for Drukkenskab, eller anden Liderlighed og
forargerlig Levemaade, der fornemmelig skal foreløbe
imellem Ægtefolk; og den Klagende med Præstens eller

andre troeværdige Attester beviser sit Foregivende, skal

det være Magistraten tilladt, uden videre foregaaen¬
de Proces eller Lovmaal, at lade den Skyldige indsæt¬
te til Forbedring paa nogen Tid, efter Forseelsens Beskaf¬

fenhed, Mandfolkene i Raspehuset, og Qvindfolkene
i Tugthuset (u).

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),30 Novh.

ang. Under-Officerers og Soldaters Trolo¬
velser i Kjøbenhavn, og at Garnisonspræsterne ei
maae tilegne sig nogen dem uvedkommende Copulation.

Gr. Biskopen har forestillet, at det ved udgivne, og
ham under 11 April 1738 communicerede Realement for
Garnisons=Menigheden i Kjøbenhavn, er i 3die Post, ang.
Soldaternes og de Gemene ved Militien deres Trolovelser,
bleven anordnet, at Trolovelser skal forrettes i Præstens

Huus for at forekomme al Uskik med det saa kaldede Fæ¬
stens=Øl, og at den gemene Mand ei skal sættes i Bekost¬
ning med Tractamente; men at denne saa nyttige Foran¬
staltning ikke bliver fulgt, da der i den Menighed ikke hol¬

des nogen Trolovelse ente= af de Danske eller Tydske Præ¬

ster, men i dets Sted indfinde alene de Forlovede sig i
Præ¬

(u) Cfr. Rescr. 16 Febr. 1753.
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30 Novh. Præstens Huus, med deres Friseddel og et Par Cautioni¬
srer, da de indskrives i Ministeria bogen, som paastaaes at

skal have Trolovelses=Kraft, og derefter proclameres og
copuleres, endskjønt saadan Indskrivelse og skeer uden beg¬

ge Parters Nærværelse, blot at Brudgommen møder med
sin Friseddel, og et Par Soldater til Cautionister og an¬
giver Brudens Navn, hvorpaa de indskrives uden Cere¬

monie, uden Tilspørgsel, og uden Formaning, efter Lo¬
ven, til Ærbarhed, og at entholde sig fra hverandre, saa
at derover er klaget af en Enke, skjønt uden Grund, at

saadan Indskrivelse var skeet uden hendes Minde, men kan

dog mueligt skee med Andre: hvilket saaledes er bleven

Skik ei alene med Soldater, men endog med andre Al¬

muens=Fylk, som i Garnisonsmenigheden copuleres, at de
ligeledes uden Trolovelse, og uden nogen videre Kongelig

Dispensation, blot indskrives, og strax derpaa proclameres

og copuleres: hvoraf flyder, at gemene Folk af andre Me¬
nigheder, som aldeles ikke med Garnisonsmenigheden ha¬

ve at skaffe, søge dog hen til Garnisonspræsterne, og af
dem lade sig vie, fordi de der kan komme lettere af der¬

med, undgaae Trolovelses=Omkostninger og hastig blive
affærdigede; hvilket atter har foranlediget de andre Sta¬

dens Sognepræster at besværge sig over den Indpas, dem
derved tilføies foruden den derover indløbende store Uor¬
den i Menighederne, og til Afgang for dem, Skolerne og
Kirkerpes Betjente, ja at dermed gaaes saavidt, at det

Garnisonsmenigheden i berørte Maade forundte Privilegium

extenderes til Soldaters Sødskende, Slægt, Børn og
de, som ere i Huse hos Soldater, alt, uden at derfor vi¬
des, eller derfor kan angives anden Grund til saadan til¬

tagen Frihed, der drager saa mange Sviter efter sig, end
at det af forrige Garnisonspræster hermed saaledes har væ¬
ret forholdet, hvilket nu værende have efterfulgt, hvor¬
over Uorden og Uskik i Ægteskabs=Sager bliver alt meer

og meer, og Stridighed imellem Præsterne om Indkomster
og Accidentier tiltager.

Kongen finder for godt, at det i Følge af ommeldte

udgivne Reglement for Garnisonsmenigheden vel forbli¬
ver derved, at Under-Officererne og de Gemene tro¬

loves i Præstens Huus, for at spare dem for Bekost¬
ning; men vil derhos, til al Uorden, som ellers heraf
maatte entstaae, at forekomme have befalet: 1) at det

skal være en Trolovelse efter Ritualet, med de der fore¬

skrevne Spørgsmaale, tilligemed en Formaning, efter Lo¬
ven, til Ærbarhed og Afhold, indtil de ere copulerede (7):
2) at

(v) See og Forordn. 19 Febr. 1783.
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2) at Indskrivelse til Ægteskab ikke maae skee uden 30 Novh.
begge Parters Nærværelse ag Tilspørgelse, paa det

der siden ikke skal klages over, at det er skeet uden Fæste¬
møens eller Qvindens Vidende: 3) skal det ikke extende¬

ves til videre end til dem, som virkelig ere i Tjeneste,

saasom Under-Officerer og Soldater: og 4) at Gar¬

nisonspræsterne ikke maae tilegne sig andre Copulati¬

oner som høre andre Menigheder til; men, naar An¬
dre søge hen til dem, under Navn, at de ere i Slægt¬
skab eller i Huse hos Militaires, da have de at undersø¬

ge af deres Skudsmaal og Husbonds Beviis, om de
høre andre Menigheder til, og dem derhen forvise: og,

som Garnisonspræsterne vel maae copulere Militai¬

xes skjønt Bruden hører anden Menighed til, saa
derimod maae de ikke befatte sig med at copulere Nogen,
med mindre Brudgonimen virkelig hører deres Menig¬

hed til (k); men skal dermed forholdes efter Loven.
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen 30 Novi¬
i Viborg), ang. et Reglements Forfattelse for Kir¬

kebetjentene ved Nørre= og Søndre=Sogns
Menigheder i Viborg; samt at Rlokkerne til begge
Sogne herefter skal foreslaaes af Sognepræsten, hver

ved sin Kirke, og af Magistraten, under Approbation

af Stiftamtmanden og Biskopen, som skal give dem
Bestalling, saa og iblandt lige beqvemme Studentere
frem for de Ustuderede i Fremtiden præfereres (V).

Rescr. (til Auditeur W. Fr. Koren (2), ang. 30
at hvad Arv, som falder i Stervboerne, skal ud¬
betä¬

(5) See Rescr. 1 Aug. 1781.

(y) Dette Rescr. sindes in extenso i Aothes Rescripter III.
689; see Confirmation 22 Novbr. 1754.

(2) Han var da constitueret og succederende Præsident i
Under=Admiralitetsretten udi Assessor Ursins. Sted.
V. Deel. 1 Bind.

Hh.

Novb.
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2D

30 Novb.betales til de legitimerede Arvinger, saalænge det ikke

er beviist, at Flere ere til (a).
Gr. Nogle Bønder paa Samsøe have andraget, at der
ved Søe-Etaten har været en Commandeur=Capitain ved
Navn S. Lange, som Ao. 1722 er død, og har esterladt

sin Hustrue Joh. Blømmendal, med hvem han havde op¬
rettet saadant Testamente, at den Længstlevende skulde til

sin Dødsdag beholde Midlerne, som da skulde deles imel¬
lem begges Arvinger, hvorefter hun d. 30 Sept. 1741 li¬

geledes er død, da Skiftet blev forvaltet af Under=Admi¬

ralitets=Præsidenten, Assessor Ursin, hos hvem Bønderne
anmeldte sig som Arvinger efter Commandeur=Capit. Lan¬

ge, og med Tingsvidner og andre Attester bevuste, at de
vare hans Arvinger paa Fæderne Siden, men, formedelst
den for Stervboen anordnede Tilsynsværge og Curator

gjorde derudi adskillige Mangler, som meget derpaa gik
ud, at Vidnerne ikke havde forklaret, at de navngivne Ar¬

vinger vare de eeneste paa Fæderne=Siden, deciderede Præ¬
sidenten, at Arven skulde hensættes; hvilken Decision skal
være bleven lige saadan for de Møderne=Arvinger, saa at
den ganske Arv efter Comm. C. Lange blev hensat, ind¬

til de sig nærmere legitimerede, og Skiftet sluttet den 22

Octobr. 1743. Men, da bemeldte Bøndernes Commissi¬

onair beretter, at det skal være umuelig for C. C. Lan¬

ges Arvinger, saamange som ved Skiftet have beviist sig

at være Arvinger, andet og yderligere Beviis at forskaffe,
end de have fremlagt, efterdi Arve=Legitimationen skulde

tage sin Begyndelse fra den Afdødes Oldefædre af, saa har
han i Anledning af Rescr. under d. 25 Aug. 1752 begjert,

at, efterdi der efter C. C. Lange er udgaaet et lovlig

Proclama, dat. 18 Novbr. 1741, Kongen da vilde bevil¬
ge, at den halve Part af den hensatte Arv maae ved lov¬

lig Deling udbetales til de af hans Arvinger paa Fæderne¬
Siden, saamange som ved Skiftet have meldt sig, og frem.
lagt Beviis om, at de vare saadanne Arvinger. Auditeu¬

Koren beretter i Erklæring, at der i de i denne Sag frem

lagde Tingsvidner indeholdes mange og betydelige Feil
og deriblandt, at det ikke er bevist 1) om C. C. Lang¬
har efterladt sig Fulde= eller Haly=Sødskende, eller ikke

2) at Vidnerne ikke have forklaret, hvem. hans Farfade¬
og Farmoder har været, samt om de ere døde eller leven

de: 3) at Tingsvidnerne om Oldefædre ei melde eet Ori
enten paa Fæderne= eller Møderne=Siden; 4) at Vidner

ne, ang. Farbrødre, Morbrødre, Fastre, Mostre ei positi

ve have kundet sige, at de af dem i Tingsvidnerne Opreg
nede vare de eeneste, og ikkun, at de ei vidste, at der va

re flere; og 5) at Tingsvidnerne af deres Børn eller de¬

Afdodes Sødskendebørn og deres Børn vel navngive adskil
lige

(a) See Rescr. 1 Martii 1754 og Forordn. 15 Jun
1771, 9. 15.
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lige, men at her, ligesom ved næstforrige Post, ei siges
30 Novb.
positive, at de ere de eeneste.

Auditeur Koren haver med forderligste, imellem saa
mange af C. C. Langes Arvinger, som sig lovlig have

legitimeret at være de rette Arvinger, at skifte og dele
hvis dem efter ham i Arv kan tilkomme, og samme til

dem efter deres Ansøgning, imod deres derfor givende

Afkald og skadesløs Qvittering at udbetale; og haver han

ellers i Fremtiden i de Stervboer, &amp;c. (b).

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. 30 Novb.
at Possementmager=Arbeide, som forfærdiges
af Nogen uden Lauget, skal af Oldermanden stemples,

da ellers Ingen maae handle dermed (c).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens= 30 Novb.
Stift, og Notits til Kjøbenhavns Universitet), ang.

at Egeskov=Marked herefter skal holdes den 21
Sept. Svendborg=Marked den 25 Sept., Odense¬

Marked den 5 Octobr., og Assens=Marked 3 Dage

derefter (Ö).

Rescr. (til Stiftbefalinasm. over Sjellands¬
30
Stift), ang. Broepenge til Skibbroen i Kors¬
Her (e).
Gr. Efter Ansøgning fra Magistraten, som androg, at
den af nye nødvendig skal opbygges: at Accisen ei til den

og Raadhuset, som og var brøstfældig, kunde tilstrække, m. v.

Hh 2

Til

(b) Det Øvrige er ligesom Rescr. 25 Aug. 1752.
(c)Findes i Plac. 24 Decbr. 1753; den deri omtalte

Forordning af 1744 er Plac. 13 Jan. 1744; cfr.
Prom. 28 Junii 1785.

(0)Saaledes omtrent findes de i seneste Almanakker;
Prom. 31 Aug. 1771 maae altsaa ikke heri gjøre For¬
andring.

(e) Henlagde til Havnens Oprensning, ved Rescr. 17
Junii 1762.

Novb.
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30 Novb.

Til denne Skibbroes Opbyggelse maae af alle ind¬
og udgaaende Vare og Skibe oppebæres følgende Broe¬

penge: af Kornvare, Kalk, Salt og Steenkul, af

hver Tønde ; Skill.; Sild, salt Fisk og Tjære, a Td.
16; Hør, Hamp, Blaar, Humle, Jern og tør Fisk,

a Skpd. 2 ß; Muursteen af hvert Hundrede 1ß; Tag¬
steen a Hundrede 2 ß; Brænde af hver Favn 2 6;
Tømmer og Bræder, af hver Skibslæstes Drægtighed 4.
ß; andre her ei specificerede Vare 2 pro Cto: indenland¬

ske Fartøier ved Udgagende af hver Skibslæstes Drægtig¬
hed 146; fremmede Fartøier ligeledes 4ß. Dog at den¬
ne Afgivt ikke længere betales eller oppebærges, end den

til denne Skibbroes Istandsættelse udfordrende Bekost¬
ning, og det dertil behøvende Pengelaan deraf kan være

afbetalt; til hvilken Ende Magistraten skal for disse
Broepenges Oppebørsel, saavel som for Udgivten aarlig
til Stiftamtmanden aflægge Rigtighed og Regnskab,

paa det han kan have Indseende med, at denne Afgivt
jo før jo hellere kan cessere.

7 Dec.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at
Bekostningerne paa den Vandrendes Reparation
og Vedligeholdelse, som gaaer langs med Vestervold

lige ned til Canalen ved Blaataarn, skal bestrides, Halv¬

parten af Byens Cassa, og Halvparten af de Beboere,
hvis Fortog gaaer ud til Renden (k).

7 Dec.

Rescr. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn),
ang. at være i alle Maader Qvæsthuus=Directeu¬
rerne behjelpelig til at see de imod Forordn. af 29' Junii
1753 endnu isvanggaaende hemmelige Laanehuse, imod

ubillige Renters Oppebørsel afskaffede; og ei alene, i

Fald det fornødent maatte eragtes derom lade gjøre
Forbud, men endog paa Vedkommendes Anfordring in¬
qvi¬

(t) Cfr. Forordn. 20 Aug. 1777.
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qvirere hos dem som der enten er klart Beviis eller 7 Dec.
stærk Formodning imod at de underhaanden holde slige

utilladelige Laanehuse: og i alt behandle slige Sager som
Politie=Sager (8).

Rescr. (til Amtmanden over Nordlands=Amt), 7 Dec.
ang. at ei alene den imod Supplicanten, J. I.
Winter, af Fogden anlagde Action, formedelst han har
ladet hans afdøde Moders Liig staae længere over Jor¬

den, end Forordn. af 7 Novbr. 1682 tillader, skal al¬
deles være ophævet, og ikke komme Winter til Penges
Udgivt; men endog at bemeldte Forordnings 10de Art.

ikke skal gjelde i Henseende til de Indvaanere i Nord¬
landene, som formedelst Fattigdom samt Tidens og

Stedets Omstændigheder blive imod deres Villie nødte
til, at lade deres afdøde Slægts og Paarørendes Liig

staae længere over Jorder, end den allegerede For¬
ørdn. tillader.

Rescr. (til Amtmanden over Assens= og Hinds¬ 7 Dec.

gauls=Amter, og Notits til Greve Vedel Ve¬

delsborg), ang. at Herredsbetjentene ved
Baagvends-Herred skal fra sig levere Salarium
for holdte Auction hos en Selveier under Srevskabet
Vedelsborgs Birk, samt herefter entholde sig fra at

gjøre Birkets Betjente Indpas.
Gr. Greven har andraget, hvorledes benævnte Herreds¬
betjente, som grendser til Grevskabet, skal imod hans Bir¬

kebetjentes Protest og Erbydelse paa Auctionsstedet til Aucti¬

onens Holdelse, den 26 Febr. næstafvigte have foretaget
sig en Auctionsforretning i en Bondegaard under Grevska¬
bet Vedelsborgs=Birk og Jurisdiction hos M. Leerman i

Tanderup=Sogn, formenende sig til dette deres Foreta¬
gende anlediget ved Rescr. af 22 Octobr. 1751, hvorefter

de paastaae og holde sig berettigede til alle forefaldende

Auctioner, uden at paaskjønne den Forskjel der er imellem

Grevernes og Proprietariernes Birker: hvorfore han paa
Hh. 3
Grund

(8) See Rescr. 23 Aug. 1754.
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7 Dec.

Grund af de Grevelige Privilegiers 5te Art. derhos har

beajert Herredsbetientene befalet, saavel efterdags at ent¬

holde sig fra alle Auctioner i hans Grevskabs Birk og Ju¬
risdiction, som og at tilbagegive, hvad de i saa Fald uret¬
— Som Rescr. af 22 Octobr. 1751
telig have oppebaaret.

ikke nævner eller taler om Andre, end Proprietairc=Birker
alene, saa befales,

At Amtmanden tilholder Herredsbetjentene i Baag¬

vends=Herred fra sig at levere til Grevskabet Vedels¬
borgs=Birkebetjente det Salarium, de have oppebaaret
for den Auction, de den 26 Febr. hos Selveieren Leer¬

man i Nache under Grevskabets Birk urettelig have til¬
taget sig at forrette; samt herefter at entholde sig fra at

gjøre Grevskabets Birkebetjente nogen Indpas i de
Forretninger, som dem efter Grevskabets fri og ubehin¬
drede Birke=Rettighed med Rette tilkommer.

18 Dec.

Opfostringshuus-Directionens Skriv. (til Amt¬
mændene), hvorved sendes nogle Exemplarer af Fun¬

datsen for Opfostringshuset paa Christjans¬
havn, til Bekjendtgjørelse, m. v. (h).
14 Dee.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at

der, foruden 3 Exemplarier (i) til Kongens Bi¬
bliotheqve af Bogtrykkerne i Kjøbenhavn til Univer
sitetets Bibliotheqvet paa runde Taarn i bemeldte Kjø
benhavn skal aarlig leveres et ulndbundet trykt Exempla¬

af alt hvad de enten selv lade trykke, eller paa Andre¬

Bekostning hos dem forfærdiges de ordinaire Postrela

tioner og Aviser, Auctions=Catalogi og Placater
samt Bryllups= og Begravelse=Bers undtagne; hvil
ket Magistraten samtlige Bogtrykkere, som under Sta
den

(h) Anhang af Rescripter ic. 1779: fra Oeconomie
Collegio er ikke, som dog der i Overskrivten nævnes
gaaet nogen Skrivelse om Opfostringshuset unde
dette Datum.

6) Nu kuns 2 efter Plac. 5 Febr. 17835 cfr. Rescr. 1.

Sept. 1756.
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dens Jurisdiction ere sorterende (k), haver at lade til¬ 14 Dec.

kjendegive, og dem derhos tilholde, at de ved rigtige De¬
signationer under deres Haand fra dette Aars Begyndel¬
se af, og herefter aarlig, til hvert Aars Udaang til Bi¬

bliotecarius Universitatis, imod hans paa Designatio¬
nen tegnede Qvittering, afleverer dette anbefalede Exem¬

plar, under Straf efter Forordn. af 25 Aprilis 1732,
om Nogen enten forsømmer inden 14 Dage efter ansatte

Tid med sin Designakion og Aflevering at indfinde sig,
eller og maatte have forsveget eller forglemt noget Skrivt,
som fra hans Bogtrykkerie er udkommet.

Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet), Notits 14 Dec.
om Ovenstaaende, og det samme, saavidt angaaer
Directeuren ved det Kongelige Bogtrykkerie og Uni¬
versitetets Bogtrykkere.

Rescr. (til Rentekammeret), Notits om Rescr.

21 Dec.

af 29 Octobr. 1753 ang. Meglerne i Kjøbenhavn.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at,

21 Dec.

naar det combinerede Admiralitets= og Commissa¬
riats=Collegium herefter maatte formaae en Borger til

at paatage sig Direction for Søe-Etatens Qvæsthuus,
skal han være befriet fra alle Byens Bestillinger og For¬

retninger i hvad Navn de have kunde.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen28 Dec.
over Ribe=Stift, og Notits til Sessionens Depu¬

terede over Kirkerne i Koldinghuus=Amt), ang.

hvorledes Disputer om Stolestader i Kongens
Kirker udi dette Amt skulle bilægges eller decide¬
res (D).
Hh 4

Gr.

(k) See og næstfølgende Rescript.

(D) Kirkerne ere solgte, og Sessionen afgaaen, see Skriv.
14 Sept. 1765 og Rescr. 21 ocbr. 11665 men Re¬
serip¬
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28 Dec.

Gr. Benævnte Deputerede have forestillet, at der fra
de Sogne, hvor Kongen eier Kirkerne, for Kirke=Sessio¬

nen er indkommen mange Klager fra Bønderne, der be¬
svære sig at være forurettede, i Henseende til Stolestader¬
ne, i hvilke Tvistigheder bemeldte Deputerede ikke finde

noget vist for sig, at de derudi maae decidere hvorfore de

have deels sogt at bilægge dem i Mindelighed der dog
skal have været forgjeves, saasom Almuen skal i Alminde¬

lighed være saa paastaaende i den Post, at de ei let skal
ville vige fra den Ret, de formene at have til Stolesta¬

der førend de see en endelig Decision derfor; deels og at

Sessionen har lovet, at de ville være betænkt paa et Mid¬
del, hvorved de kunde blive fornøiede, der saaledes har

forvoldt, at derom ei er endnu reist Proces= og altsaa ha¬
ve bemeldte Deputerede, for at alting med Stolestaderne

kunde komme i Rigtighed, proponeret om Kongen vilde

befale: 1) at Sessionen forderligst skulde undersøge, og
enten i Mindelighed bilægge, eller efter Ret og Billighed

decidere alle Disputer om Stolestaderne i Kongens Kirker:
2) at den eller de, som ikke vare fornøiede med Sessionens
Decision skulde andrage det for Rentekammeret inden 12

Uger, efterat Dccisionen var ham forkyndt, eller siden ik¬

ke have Magt, at tale derpaa= og 3) at Sessionen, naar

Disputen saaledes var afgjort, skulde lade forfatte for hver

Kirke 4 Exemplarier af en Bog, i hvilken tydelig skulde
væte indført hvad Stade til ethvert Sted i Sognet hen¬

hører, til en bestandig Rettesnor i Frettiden, da af disse
4 Exemplarier Eet skulde blive ved Amtshuset, det Andet

ved Sessions-Protocollen, det Tredie ved Herredsprovsten,
— Siden Rentekamme¬
og det Fjerde ved Sognepræsten.

ret har viist Sagen fra sig, som Noget der ikke dertil hen¬
horer,

Saa maae det vel, ang. den 1te Post i de Deputere¬

des Ansøgning, være dem tilladt, forderligst at undersø¬

ge, og i Mindelighed søge at bilægge alle Disputer om

Stolestaderne i Kongens Kirker; men, anlangende at
Sessionens Deputerede i slige Tvistigheder skulle decidere,
med hvis videre som i 2den og 3die Post er proponeret,
da vil Kongen, at Sessionens Deputerede, der selv til¬

staae at der haves ikke noget Vist for at de maae de¬
cidere

seriptet anføres dog som gjeldende og fuldstændig,
fordi det endnu, i mindste for saavidt angaaer Sto¬
Jestadebøgernes Bevaring til Rettesnor, og maaskee

i mere, ansees at staae i Kraft, saa og fordi det
maaskee kan tjene til nogen Efterretning paa andre

Steder i dette ei ved Lovene bestemte Tilfælde.
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loco beqvemmest kan examinere Parternes Paastand og
paaberaabende Beviisligheder, i saavidt decidere, at, i
Fald Parterne ved saadan deres Kjendelse ville acqviesce¬
re kan det dermed have sit Forblivende; men derimod

vil Kongen, at, saafremt nogen af Parterne ikke med
Sessionens Kjendelse vare fornøiede, skal de i saa Fald
henvende sig med deres Klage til Stiftbefalingsmanden

og Biskopen, som Stiftets Øvrighed, til nærmere Re¬
solutions Erholdelse til den Ende alle Vedkommende

skal til dem indgive de Beviisligheder, hvorpaa de grun¬
de deres Paastand, tillige med den af Sessionen givne

Kjendelse, og da deres endelige Decision i Sagen afvar¬
te; hvorfore og Sessionens Deputerede i Anledning af

Propositionen i den 3die Post, ere befalede, at der lige¬
hydende Exemplarier af de ommeldte Bøger over Stole¬

stadernes Inddeling i enhver af Kongens Kirker i be¬
meldte District, til Oplysning og Afbetjening i fornødne
Tilfælde, til Stiftbefalingsmanden og Biskopen skal ind¬
leveres.

d
—
—
—
a—
—
—
—
*

1754.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. no¬

1

gen Forandring i Vognmands-Laugets Artikle.
Gr. Poul Nyegaard, boende uden Stadens Nørre¬

Port, men tillige Borger og Vognmand i Lauget i Khavn¬
har ladet andrage, at, da det ved seeneste bemeldte Vogn¬

mands=Laug forundte Laugs=Artikle paabydes Vognmæn¬

dene, efter rigtig Tour og Omgang, saavel med Postvog¬

ne som Carosser at forrette de forefaldende Reiser, befin¬

des det, at de fleste Vognmænd ikke med saadanne Caros¬

ser ere forsynede, at de, naar. paafordres, forsvarlig kan
befordre fremmede Ministre og andre Standspersoner til
de Steder, hvor Kongen om Sommeren residerer, men at

derved ofte foraarsages Ophold og Uleilighed; hvorfore

Hh 5.

han

4Jan.
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4 Jan.

han derhos har anholdet, at, maatte forundes Frihed at

kjøre med Carosser og Chaiser til de Steder og Slotte i

Landet, hvor fremmede Ministre eller Andre det maatte
forlange, uden at være forbunden til nogen Tour, Om¬
gang eller Tilsigelse af Lauget; hvorimod han vil afstaae

sin Ret med Kjørsel i Staden, og ikke videre sig med Lau¬
get vil befatte: og Lauget klager over den Indpas og For¬

nærmelse det ganske Laug tilføies af Mange, deels som,
under forundte Frihed paa nogle visse Kjørseler, kjøre Rei¬
ser for Alle og Enhver, med Careter og Chaiser uden For¬

skjel, samt udleie Heste til Forspand; og tildeels af Adskil¬
lige, som snige sig til at kjøre; hvorover de Fleste i Lau¬

get sidde udi slette Omstændigheder, og maae befrygte plat
at vorde ruinerede, der saa meget snarere vilde paafølge,

om P. Nyegaard, som en formuende Mand, skulde forun¬

des saadant af ham ansogte særdeles Privilegium, hvorved

han blev i Stand til at tilvende sig de fleste forefaldende
Reiser, der nu tilfalde enhver i Lauget efter Tour, som
derover maatte savne den derved havende liden Fortjene¬

ste; bedende derfore, at det af P. Nyegaard begjerte Pri¬

vilegium ikke maatte vorde accorderet. Af Magistratens
Erklæring er Kongen derhos bleven foredraget, at samme

ligeledes er af den Formening, at det vilde geraade det
ganske Laug til stor Skade, om P. Nyegaard erholdt den
ansøgte Frihed.

Men som det derimod fornemmes, at

der føres adskillige Besværinger, saavel af fremmede Mi¬

nistre og Andre, at de skal tage Anviisning paa lukte

Vogne hos de af Vognmændene, der staae for Touren,
som og af dem, der skal bruge Gadevogne, i Henseende til
den dem derved foraarsagede Ophold og Sinkelse, hvormed
og Vognmændene deels selv ei heller imellem sig skal være
enige, da dem synes at kunne have bedre Fordeel af deres

Vogne, naar de ikke vare bundne til Tour; og det ellers

befindes, at den største Indvas, som Vognmændene tilføies,
skeer ved Hyrekudskene i Staden, der fast alle have tillagt
sig lette Vogne af Chaiser og saa kaldede Phaetons, hvor¬

med de om Sommeren befordre de Reisende, til stor Af¬
gang for Vognmændene i endeel af deres Fortjenester. at

Magistr. desaarsag har indstillet,om det ikke, foruden
hvis i Vognmændenes Laugs=Artikle, samt i Placat af 2

Aug. 1728, som reglerer Hyrekudskenes Kjørsel, og tilla¬
der dem at holde Chaiser og lette Vogne, for den tilkom¬

mende Tid maatte fastsættes og anordnes: 1) at Hyre¬

kudskene herefter ikke maatte holde Chaiser og Phaetons
til Leie, men samme alene at maatte holdes af Vognmæn¬

dene, imod at al Indenbyes=Kjørsel med Leie=Careter

burde tilhøre Hyrekudskene: 2) at Enhver, som behøver
Careter, Chaiser eller Phaetons til Leie i kort eller lang
Tid, maatte fragte samme af hvilken Vognmand han vil¬
de, og Dognmændene saaledes ikke være bundne til nogen
Tour eller Omgang iblandt Lauget med deslige Vogne;

dog, naar forlanges 4 Heste, at den Vognmand, som saa¬
ledes

Resolutioner og Collegialbreve. 491

1754.
—

1—

ledes kjører med 2 Par Heste, burde lade sig det eene Par 4 Jan.
korte i sin Tour i andet Forspand eller Fragt; og følgelig

al Omgangs=Tour med Kjørsel iblandt Vognmnændene at
være ophævet, uden alene med Reise- eller Færrets-Dogne
og Forspand som forblev ved de udstædde Artikle (m)¬
3) at Vognmændene med deres Gadevogne ligeledes maat¬

te kjøre for hvem de kunde, og det begjerede, uden at væ¬

re bundne til Tour eller Anviisning fra Laugshuset; dog
at Lauget skulde være pligtig, for den fastsatte Taxt at

forskaffe Vogne, naar det paa Laugshuset forlanges; men
i vidrig Fald atvære tilladt, at tage hvad Vogne, der kun¬
de bekommes, naar det først var meldt for Politiemeste¬
ren, ei at kunne bekommes Vogn paa Lauget: og, 4) at

Haandverksmestere der som Entrepreneurer, staae for
en Bygning, ikke maatte bruge deres egne Heste og Vog¬
ne til Materialiers Transport til samme Bygning, og der¬

ved betage Vognmændene deres Næring; dog ikke Nogen
formeent, til egen Bygning og eget Brug at betjene sig af

egne Heste og Vogne. Ved hvilken proponerede Forandring

Magistr. og formener, at P. Nyegaards Ansøgning af sig
selv bortfalder naar han uden Tour maae bortleie sine

Careter og Chaiser til hvem samme forlanger, og saale¬
des ikke at behøve noget particulaire Privilegium, saalæn¬

ge han i Lauget forbliver; men, naar han samme ikke vilde
længere vedblive, og bære lige Byrde med de Andre, saavel

udi Ildebrands= som andre Tilfælde, at han ikke heller bur¬
de have Frihed at fornærme Lauget ved et aparte Privilegio.

Denne Magistratens Erklæring, og derved gjorte For¬
slag, for saavidt Poul Kyegaards Ansøgning, og dets
2den og 3die Poster er angaaende, approberes; og tilla¬
des, at det ved Vognmands=Lauget derefter maae for¬
holdes; men anlangende den 1te Post, da vil det derved

have sit Forblivende at Hyrekudskene efter Placaten
af 2 Aug. 1728 fremdeles beholde den dem derved for¬

undte Frihed, siden de har gjort Bekostning paa at an¬

skaffe sig lette Vogne. Og, hvad sig anbetræffer den 4de
Post, da, som derved synes, at de Byggende, der al¬
tid bør favoriseres kunde fornærmes, naar de formo¬

dentlig kunde faae Kjørselen for lettere Priis hos en En¬
trepreneur end hos Vognmændene, skal det dermed for¬

blive som hidindtil, uden nogen Forandring derudi (n).
Rentek.

(m) See Skriv. 10 Febr. 1766 og 24 Junii 1775.
(n) Se: Rescr. 13 Martii 1767.
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Rentek. Skriv. (til Stiftbefalingsmanden i Ri¬

5 Jan.
(Kongel. Re¬
fol. 28 Febr.

5742.)

be), ang. at alle i Kongens virkelig Tjeneste staaen¬
de Officerer skal for Lovens Bydende, i Tilfælde af 6te
og 10de Penges Svarelse, være eximerede, saa at, om¬

endskjønt En eller Anden kunde finde nødig, de dem til¬
faldende Arve=Capitaler fra en af de Kongelige Provin¬

cer til den anden hvor de i Garnison kan være beliggen¬
de, at udføre maae de for 6te og 10de Penges Be¬

taling være befriede.

Land=Etatens Gen. Commissariats Skriv. (til

8 Jan.

Cheferne for alle Cavallerie= og Infanterie=Regi¬

menter i Sjelland og Fyen), hvorved Resol. af 9
Sept. 1735, ang. de Kjøbenhavnske Gyrtleres
Leverance af deres Arbeide til bemeldte Regimenter,

pga nye igjentages (0).

11 Jan.

*

Rescr. (til Vice=Statholderen (p) i Norge),

ang. endeel Lægds-Eqvipage ved de Nationa¬
le Infanterie Regimenter at anskaffes og vedligeholdes.
Som det er bleven forestillet at, formedelst de ved

det Nationale Infanterie i Norge i Henseende til

Feldt=Reqvisiterne gjorde Indretninger, skal der ved

hvert Regimente til Tambours og Gemene endnu mangle

66 Telte og desforuden 66 Ører og ligesaa mange Køb¬
ber=Feldtkjedle, hvilke Kongen vil, af Lægds=Udreder¬

ne at skal anskaffes og siden vedligeholdes, ligesom
dem i Henseende til Lægds=Eqvipagerne, det i Alminde¬

lighed paaligger: saa befales, at Vice=Statholderen
sligt Amtmændene i det ham anbetroede Stift lader be¬

kjendtgjøre, at de herom hver i sit Amt det Fornødne

forderligst lader foranstalte.

Rescer.
(0) Af Rothes Rescripter II. 501; see Prom. 9 Novbr.
1776.

(p) See og næstfølgende Rescript.

*
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Rescr. (til hver af Stiftbefalingsmændene i 11 Jan.
Norge, Aggershuus=Stift undtagen), ang. ei ale¬
ne i det ham anbetroede Amt herom behøvende
Anstalt forderligst at lade gjøre, men endog tilstille Amt¬

mændene heraf en rigtig Gjenpart til Efterretning, at de
i Amterne ligeledes herom det i saa Maade fornødne strax
kunne lade foranstalte.

Krigs=Cancelliets Skriv. (til Cavallerie=Re¬ 15 Jan.

gimenterne), ang. Feldttegnets Bærelse, samt
Afskedigedes, Auditeurernes og Regiments-Feldt¬
skjærernes Klædedragt.
Kongen har funden for godt, i det nu emaneerte An¬

hang til Tjeneste=Reglementet for Infanteriet iblandt

andet at lade indrykke efterstaaende almindelige Anord¬

ning om Feldttegnets Bærelse: WDa Feldttegnets Bæ¬

V relse alt for meget misbruges, saa vorder herved een
7 for alle Gange anordnet og befalet, at herefter ikkun

7 de virkelig i Kongens Sold og Militair=Tjeneste

7 staaende Generals-, Stabs= og Over=Officerer samt
o Kegimentsqvarteermesterne dermed skulle være for¬

v synede: hvorhos bevilges, at ikke alene de af Krigs¬
n Tjenesten entledigede eller herefter i Naade dimitte¬
Prende Generals=Personer, men og alle andre Offi¬
Ncerer, som have staaet i saadan Militair-Charge,

* hvor de under Gevæhr have havt Noget at befale, naar
7 de ere i Naade dimitterede eller i Naade vorde for¬
v afskedigede, saalænge de ikke med nogen Civil=Carac¬
* teer ere beklædede eller have nogen Emploi i Civil¬

v Etaten, maae bære Feldttegnet; dog at saadanne Of¬

* ficerer sig stedse i Uniform eller anden anstændig rø3,
* men, ligesom de i Kongens virkelige Sold og Tjeneste

2 Staaende ingensinde i couleurte Klæder maae lade
7 finde

*
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Kongelige Rescripter,

*

15 Jan. 7 finde (9): derimod skal alle Øvrige aflægge Port d’ Epée;
v og, da saaledes Auditeurerne og Regiments=Feldt¬

nskjærerne herefter ligeledes skulle aflægge Feldttegnet,
n saa skulle og disse i Fremtiden ikke meere gaae i Uni¬
* form, men betjene sig af en simpel rød Klædning“.

Og Kongen vil, at dette ogsaa ved Cavalleriet skal ef¬
terleves.

25 Jan.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Sjelland og
Amtmanden over Friderichsborg= og Cronborg¬

Amter, samt Notits til Kjøbenhavns Universitet),

ang. at et Heste=Marked herefter hver Onsdag
i Fasten, samt et Heste= og Qvæg=Marked næste Tors¬

dag efter Paaske (1) i Hillerød ved Friderichsborg=Slot
maae holdes.

25 Jan.

Rescr. (til Overhofmesteren ved Sorøe=Acade¬
mie, og Notits til Greve Moltke), ang. at, hvad
Salarium for den d. 10 Aprilis 1752 efter Forpag¬
teren paa Eschildstrup holdte Auction angaaer, da skal

det forblive ved Rescr. af 14 Julii 1752; men hvad
Herredsfogdens Korn anbelanger, da, naar den nu

værende Herredssoged I. Clausen, saalænge han lever
og i samme Tjeneste forbliver, i Conformitet af Rescr.

d. 4 Novbr. 1720, nyder i Refusion af det Gods, som
tilforn har lagt under Ringsted=Tyberg=Herred men

nu er henlagt under Bregentved=Birk, aarlig i alt 5
Rdlr. 4 Mk. 13 ß, skal Herreds=Betjentene i Ring¬

sted=Tyberg=Herred ikke have videre af bemeldte Gods
eller Bregentved=Birkebetjente at paastaae eller fordre;

endelig betræffende Herredskriveren i forommeldte Ring¬
sted=Tyberg=Herreder, da, ligesom han ikke nyder aar¬

lig
(9) See Forordn. 20 Febr. 1765, Plac. 10 Martii 1783,
9. 4. og 1 Octobr. 1785.

(r) See Rescr. 12 Aug. 1778.
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lig noget Vist af Bønderne, men alene Betaling for det 25. Jan.
han til Tinge og Forretninger skriver for dem, saa kan

han heller ikke paastaae nogen Refusion, eller Betaling
for det, som en Anden maae skrive og forrette, ligesom
der ei heller tales om nogen Refusion for Herredsskrive¬

ren i ovenmeldte Rescript af 4 Novbr. 1720.
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island og Fær¬ 25 Jan.

øe), ang. at Laugtinget paa Island skal, i Steden
for at det hidtil har været udsat til den 8 Julii, her¬
efter begyndes og holdes den 3die i samme Maaned.

(Efter Ansogning fra Laugmændene med flere, paa Grund,
at de paa Laugtinget ved Øxerøe d. 8 Julii forefaldende

Forretninger udfordre nu længere Tid end tilforn, og sin¬

ke deres mange Forretninger hjemme) (S).

Krigs=Canc. Skriv. (til Regimenterne), ang. 12Febr.
Obductioner over de ved Regimenterne af Bles¬
suler døde Personer, og derom udgivende Attester.
Det Medicinske Facultet har forestillet, at, naar ved

Regimenterne foretages Obductioner over blesserede

og af Vunden døde Personer burde ikke den Chirur¬

gus, som har havt den Døde under Cour, derved bru¬

ges, men i Garnisonerne og paa de Steder., hvor der
ere flere Chirurgi, til Obductions=Forretningen adhibe¬
res 2 ved Couren ikke brugte Chirurgi, og disse udtryk¬
kelig injungeres, at de forsigtig, tydelig og udførlig hav¬

de at forfatte deres Visum repertum eller det paa Ob¬
ductions=Forretningen sig grundende Attestatum; hvor¬

ved og af den Chirurgo, som har betjent den Døde, maat¬

te, hvorledes den Blesserede fra Dag til Dag, saavel
med ind= som udvortes Midler er bleven behandlet, vor¬
de anført en omstændelig Beretning, i hvilken man til¬

lige havde at antegne Historiam morbi fra Begyndelsen

til Enden med alle daglige Asvexlinger. Og, da Kon¬
gen

(5) Forandret ved Rescr. 28 April 1784.
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——

12 Febr.

gen har fuldkommen bifaldet saadan Proposition: saa

vorder efter Kongelig speciel Befaling, samme til be¬

hørig Overholdelse og Efterlevelse, saavidt gjørlig, ved
Regimenterne herved tilkjendegivet.

Rescr., ang. at alle de Søe=Officerer, som i Naade

14 Febr.

ere eller vorde dimitterede, maae, saalænge de klæde sig

i Uniform eller anden anstændig blaa Couleur og ik¬
ke have civil Caracteer eller Embede bære Feldttegn;

men Divisions=Feldtskjærerne at aflægge Port d’ Epée,
og bruge en simpel blaa Klædning (t).

18 Febr.

Anordn., ang. at Holmens Provst skal for¬
syne Alteret og de Huus=Syge med Brød, Viin og Al¬

terlys, og derfor nyde 70 Rdlr. m. v. (ü).
19 Febr.

Krigs=Canc. Skriv. (til Regimenterne, efter
Kongelig Befaling), ang. at, naar en Recrut el¬

ler Nyehvervet herefter skal sværge til Estandar¬
ten, skal Regiments-Auditeuren af ham, efter fore¬

gaaende behørig Formaning og Advarsel, modtage Troe¬

skabs=Eeden; og at en Nyehverved, saalænge han end¬
nu ei har været til Herrens Bord, aldeles ikke til
denne Eeds Aflæggelse maar admitteres. (Saasom Kon¬
gen har erfaret, at Nyehvervedes J=Eedtagelse ved Ca¬
valleriet ikke skeer overalt paa een Maade).

22 Febr.

Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift, og No¬

tits til General-Kirke=Inspectionen), ang. at han
maae have Frihed til efter Befindende og indtil
to Rigsdaler at mulctere de Degne, som i deres Em¬

heds=Forretninger vise sig opsætsige dg stridige imod
Sogne¬

(t) Af Rothes Rescripter II. 44; indeholdes med Foran¬
dring i Artikelsbr. for Landtjenesten ved Søe=Ctaten
af 29 Julii 1756, §. 24.

(u) Af Rothes Rescripter I. 377; maaskee Datum skulde
være 18 April.
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Sognepræsten og Biskopen; og at disse Mulcter skal til¬
22 Febr.

falde vedkommende Skole=Casse. (I Anledning af Fo¬
restilling fra Gen. Kirke=Insp., for hvilken Biskopen har
relateret, at endeel Degne findes stridige og opsætsige
imod deres Sognepræster og ikke ville forrette lvad dem

paaligger og befales, m. v. stolende paa, at de ikke uden
ved vidtløftig Proces kan bringes til Lydighed, der giver

dem des større Anledning til saadan Stridighed og Opsæt¬
sighed).

Rescr. (til Borgretspræsidenten (y)), ang. at1

Martii.

hvad Arv, som falder i Stervboerne skal udbe¬
tales til de legitimerede Arvinger, saalænge det ikke
er beviist, at flere ere til.

Gr. Af Ansøgning. fra Landsoldat Rasmus Jensen af
Bagsverde paa Khavns Amt har Kongen fornummen

hvorledes hans Hustrue og hendes Søster efter deres Mor¬

broder Johan Sørensen Myhre, forhen Kongelig Sveitzer,

men tilsidst Pensionist, skal være tilfalden en liden Arv af
10 Rdl. 2 Mk. 1536' og, endskjønt det med Tingsvidne
er bleven beviist, at bemeldte hans Hustrue og hendes Sø¬
ster ere rette Arvinger efter bemeldte afg. J. S. Myhre,
saa skal Præsidenten, som Skifteforvalter, dog ikke ville
udbetale denne liden Arv til forbemeldte Rasmus Jensens

Hustrue og hendes Saster, førend de bevise, at afg. I. S.

Myhre ikke har efterladt sig flere Arvinger end dem.
Imellem saa mange af afg. J. S. Myhres Arvin¬
ger som sig lovlig have legitimeret, at være de rette
Arvinger, haver Borgretspræsidenten med forderligste at

skifte og dele hvis dem efter ham i Arv kan tilkomme, og
samme til dem, imod deres derfor givende Afkald og ska¬

desløs Qvittering, udbetale. Og haver han ellers i
Fremtiden i de Stervboer, hvor det ikke er beviist, &ampc. (X).
Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Aalborg), ang. 1 Martii.

at tilholde Major Reedtz til Rugtvedgaard, som største
Lodseier, at lade Broen over Baarse=Aae, der er Kir¬

ke= og Skole=Vei for Beboerne i Vaarse=Krog og Bye,
strax
(v) See Forordn. 15 Junii 1771, 8. 15.

(*) Det øvrige er ligesom Slutn. af Rescr. 25 Aug. 1752.

V. Deel. 1 Bind.

Ji
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2

1 Martii. strax igjen opbygge, imod at de øvrige Lodseiere pro qvo¬

ta betale ham deres Andeel af Bekostningen, og bemeld¬
te Beboere alene bebyrdes med Tømmerets Kjørsel og
andet Pligt-Arbeide.

8 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Trundhjem,
samt Notits til Khavns Universitet og Vice=Stat¬

holderen), ang. at Romsdals=Marked fremdeles
skal holdes paa Gaarden Devold, hvor det i forrige Ti¬
der stedse har været holdet.
8 Martii.

Rescr. (til Biskopen over Christjansand=Stift),
ang. at Almuen i Annerx-Sognene skal, naar de
have nedsat Døde i Graven, tilkjendegive det Præsten,
som skal antegne deres Navne og Alder, samt kaste
Jord paa dem.
Gr. Ved Anledning at have indsendt Fortegnelse paa de
Dødes og Fodes Tal for 1753, har Biskopen indberettet,

at Præsterne paa adskillige Steder i Stiftet har tilmeldet

ham, hvorledes Almuen, særdeles i Anner=Menighederne,
imod de af Præsterne ofte gjorte Erindringer, skal vedbli¬
ve at vedligeholde denne vedtagne Uskik, at de, uden de¬

res Dodes Anmeldelse og Jords Paakastelse, selv jordfæste
deres Døde, saa at Præsterne paa saadanne Steder ikke
uden største Besværlighed ved Aarets Udgang kan indhen¬
te Underretning om de Dødes Tal, og derfore ei saa be¬

tids, som skee burde, ere i Stand til at indsende Listerne

over de Døde, ei heller, om denne Uskik længere skulde
vedvare, kan forsikkre, at de Dødes Tal vorder rigtig an¬
ført. — Til slig Uorden at forekomme, befales,

At Biskopen overalt paa Landet i Christiansands=Stift
ved Kundgjørelse af Prædikestolene lader bekjendtgjøre,
at det vel maae være Almues=Jolket i de fra Hoved¬
Sognet, hvor Præsten boer, langt fraliggende Anner¬

Søgne tilladt, at nedsætte deres Døde i Graven, ind¬

til den første paafølgende Kirke=Tjeneste af Præsterne
bliver forrettet, da de Vedkommende, under eet Lod

Sølv eller 2 Mark Norsk i Straf at betale til Sognets
Fattige, for hver Gang de det forsømme skal være
plig¬
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pligtige at tilkjendegive Præsterne hvilken Død af dem 8 Martii.
til Kirkeaaarden er henbragt, og i Graven nedsat, da

Præsterne, efterat de de Dødes Navne og Alder, i
Følge Ritualets Forskrirt, har antegnet, i Almuens

Nærværelse med Jords Paakastelse deres Embede have
at forrette.

Rescr., ang. at Haandberksfolkene i Sjel= 12 Martii.
land og Fyen maae være befriede for at betale Milepen¬
ge, naar de reise til og fra Markeder (y).

Rescr. (til Stiftbefalingsmændene i Danmark), hvor= 19 Martii.
ved det ved Forordn. af 15 Jan. 1748 gjorte Forbud paa

at føre Qvæg fra Jørre=Jydland til andre Provin¬
cer i Danmark, saavelsom de efter Resol. af 27 Sept.

1748 og 11 Octobr. 1751 desang. søiede videre Anstal¬
ter for det Første ophæves, m. v. (Saasom Qvægsy¬
gen i Jydland er ophørt) (2.).

Rescr. (til Land=Etatens General=Commissariat), 20 Martij.
ang. at den ved Resol. af 7 Jan. 1743 gjorte Anordning,

efter hvilken Hvervingen i det 2det Søndenfjeldske Dra¬
gon=, saa og det 1te og 2det Aggershuusiske samt det 1te

og 2det Smaalehnske National=Infanterie=Regiments

District udi Norge indtil videre er bleven forbuden, skal.
være aldeles ophævet, men at derimod al Hverving i det

4de Søndenfjeldske Dragon-Regiments District udi 6
Aar, fra nu at regne, skal cessere (a).

Rescr. (til Kjrernhavns Magistrat), ang hvor¬ 22 Martii.

ledes med Guldsmed=Svendenes Mesterstykke
skal forholdes.
Ji 2

Gr.

(7) Af Lybeckers Udtog II. 1305 see Skriv. 27 Septbr.
1760 og Consumt. Fdn. 15 Octobr. 1778) Cap. XIV.
Art. 3, 9. 2.

(2) See Skriv. 23 Hujus og Forordn. 30 Novbr. 1778.
(a) See Rescr. 18 Sept. 1754 og 15 Martii 1758.

*
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♑
22 Martii.

Gr. Magistraten har forestillet, hvorledes der af Guld¬
smed=Svendene i Khavn ofte klages over, at, naar de

efter Laugs=Artiklene have udstaaet deres Mester=Aar, og

forlange, at stædes til Mesterstykke at forfærdige, for at
indtages i Lauget, blive de i lang Tid opholdte, ved det

at Lauget ikke vil tillade, at flere end een Svend af Gan¬

gen arbeider paa Mesterstykke: hvilket har foranlediget Ma¬
gistraten til at beordre Laugets Oldermand at han, uden
Ophold, havde at lade de Svende, som havde opfyldt Ar¬
tiklene, begynde paa deres Mesterstykke, naar de det maat¬

te forlange; men at der, for at kunne hindre, at ei flere
Mestere skulde komme ind i Lauget, end Mesterne maatte
finde for godt, tages til Paaskud, at Oldermanden i sit

Huus har ikke Rum eller Leilighed til flere end een Svend
der at kunne lade arbeide paa Mesterskykke, og at han ei
heller tør lade Mesterstykke forfærdiges i nogen anden Me¬

sters Huus, da det ved Laugs=Artiklene er befalet, at det
skal skee i Oldermandens Huus.
—Paa det at ikke Nogen,

for den Aarsags Skyld, skulde klage over ubillig Ophold,
og hindres fra at komme i Lauget, befales:

Naar Oldermanden ei har Leilighed i sit eget Huus,

til at imodtage flere end een Svend til at forfærdige Me¬
sterstykke skal han vise Sted hos en anden Mester i
Lauget, hvor den anden anmeldte Svend sit Mesterstyk¬

ke kunde forfærdige saa at i det mindste 2 Svende paa

een Gang deres Mesterstykke kunne forfærdige. I hvil¬
ket Tilfælde den Mester, hos hvem saaledes anvises

Sted, i alt, ved Mesterstykkets Forfærdigelse, haver at
staae i Oldermandens Sted. Og skulle Svendene ad¬

mitteres til Mesterstykkes Forfærdigelse, efter den Tour,

de sig derom anmelde, og ikke efter den Tour, de have

udstaaet Mester=Aar. Ligesom og herhos befales, at,

som det ved de andre Lauge er anordnet, at nogle Me¬

stere skal, som Skue=Mestere, være tilstæde ved Me¬
sterstykkers Forfærdigelse, det da og paa samme Maade
ved Guldsmed=Lauget i Kjøbenhavn forholdes.
22 Martii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Bergen),

ang. at foranstalte og derhen see, at Farverne i
Bergen ei udi deres Haandverk og Næring vorde præ¬

judiceret af Nogen, som bruger anden borgerlig Han¬
del
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Fel og Næring, eller ved andre Professioner sig ernære;
22 Martii.
dog at herudinden ikke skal være forstaaet, ell r at det skal
være formeent, andre Indvaanere, som ikke have anden

Næring uden lidet Farverie, eller andre fattige Bor¬

ger=Enker og Børn, som til en liden Subsistence kan
farve et og andet Tøi for Byens Indvaanere og for Bøn¬
derne paa Landet, fremdeles som hidindtil at farve hvis

lidet Arbeide, hos dem bestilles og begjeres.
Rentek. Skriv. (til samtlige Toldere i Danmark, Told= 23 Martii.
Forpagterne og Controleurerne samt Stiftbefalings= og
Amtmændene i Fyen og Lolland), ang. at Qvæg maae

føres fra Jydland til de andre Provincer, m. v. (b).

General=Postamtets Placat, ang. at den ri= 23 Martii.

dende Post, som hidindtil ikkun een Gang om
Ugen til Ringkjøbing i Jydland er ankommen og der¬

fra igjen bortgaaen, herefter til et Forsøg 2 Gange om

Ugen, ligesom det forrige Aar ved Barde=Postcontoir
er bleven anordnet, til bemeldte Ringkjøbing anlanger,

og igjen derfra vorder expeberet; samt at ingen Breve
maae gaae med anden Leilighed end med disse anordne¬

de Postillioner, under 10 Rdirs Mulct saavel for Afsen¬
deren som Befordreren (c).

Gen. Postamtets Skriv. (til Postmesteren i Ri= 23 Martii¬
be), ang. at Posten saavel fra Ribe som Ring¬
Fjøbing indløber hver Tirsdag og Fredag til Varde,

hvor de efter 6 Timers Ophold () begive sig hver sin

Tour til Ribe og Ringkjøbing tilbage, saaledes at den

Ribe-Postillion Onsdag= og Løverdag=Morgen betime¬
ligen arriverer til Ribe.
Ji 3

Rescr.

(b) Ligesom Rescr. af 19 Hujus.

(0) Modereret ved Forordn. 16 Aug. 1775.
(ä) I Henseende til den Ribe=Postillion skal dette siden
være noget forandret.
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29 Martii.

Rescr. (til Missions=Collegium), ang. at Præ¬
ceptorerne ved Vaisenhuset kunne vente Pro¬
motion og maae nyde Penge i Steden for Kost; PDai¬

senbørnene tages til Confirmation, naar de have Kund¬

skab, og da sættes hos Mestere; Aftensangen foran¬

dres til Catechisation (e).
Gr. Directionen har forestillet, at den, i Følge Konge¬
lig Befaling, med alleryderste Flid har ladet sig være an¬

gelegen, at faae opdaget de Feil, som iblandt Børnene i
Vaisenhuset i Khavn sig kunde have indsneget, da den der¬

efter ved grandgivelig at skjønne af de efter nøieste Un¬
dersøgning indhentede Beretninger har befunden, 1) at

de alle have deres fornemmeste Oprindelse af Mangel paa

den daglige Tilsyn og høistfornodne Omsorg, som Præcep¬

torerne bør have for de dem til Underviisning og Anførsel
anbetroede Børn hvorfore Direct. ei alene paa det al¬

vorligste har ladet for dem igjentage den dem forhen til
Efterlevelse givne Instrux, men endog indskærpet samme
for dem saa eftertrykkelig, at Direct. deraf ikke paatviv¬

ker den forønsket Virkning, ved deres Pligters vedbørlige
Jagttagelse, allerhelst om Kongen vilde soulagere Præcep¬

torernes med nogen Besværing sammenføied: Arbeide, ved

at reslectere paa Directionens gjørende Forestillinger om
vis Promorion for dem efter 3 a 4 Aars udviiste Troeskab

og ufortrøden Flid i deres Embede, hvorved og kunde ven¬
tes, at Vaisenhuset kunde blive bestandig forsynet med ha¬

bile Personer, der ved slig Forhaabning blive opmuntrede,

til med Lyst at paatage sig, og uden Kjedsommelighed ud¬
holde et saa besværligt, men til Bornenes sande Nytte

høistfornodent Arbeide: 2) at Direct. ligeledes har anseet
det som en Feil, at Vaisenbørnene ikke strax ere blevne
antagne til Confirmation, naar de dertil have havt den

fornødne Kundskab, men ofte er bleven udsat til de have
været 15, 16a 17 Aar gamle, til hvilken Alder de efter

den Kongelige Anordning har Tilladelse i Vaisenhuset at

forblive, hvilket vel skal være skeet i en god Intention,i
det Præsten nødig har vildet admittere dem, formedelst

Ustadighed og Uskjønsomhed paa saa vigtig en Forretning,

der gemeenlig følger med de ganske unge Aar, saa og for¬
medelst Unadommens Skjødesløshed, hvorved de oftest i

en kort Tid tabe den samlede Kundskab, naar de saa gan¬

ske unge udsættes hos Mestere, men derimod paa den an¬
den Side til kjendelig Skade for Børnene, hvilke, skjønt

de ei manale for Haand=Arbeide, ved at save, hugge, og

opbære det Brænde som bruges paa Skolerne ved Oeco¬
nomien og andensteds, dog baade spilde imidlertid deres

bedste ungdoms=Aar, der ere meest skikkede til hvad Pro¬
fession

(e) See 2 Rescr. af 12 Nøvbr. 1772.
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fession og Haandverk, de siden skulle lære, og desuden an¬29 Martii.
vende Tiden, som de ei behøve til at lære deres Lectier,

paa unyttig, ja skadelig og syndig Handel: af hvilken Aar¬
sag Directionen, til saadan Feil i Fremt den at rette og
forebygge, har føiet de Anstalter, at Vaisenbørgene, især

Drengene, skulle, saasnart de have naaet grundig Kund¬
skab i deres Christendom, antages til Confirmation (f),

og derefter strax anbringes hos gode Mestere men der¬
hos eragtet det høisttjenligt, at den Eftermiddags=Prædi¬
ken eller saa kaldet Aftensang, som i nogle Aar efter Kon¬

gelig Rescript i Vaisenhuset har været introduceret, maat¬
te forandres til en ordentlig Forklaring over Catechismum
og Catechisatiön fra Klokken 2 til 3, hvor de Mestere,
der fik slige unge Drenge i Lære, kunde tilholdes, eller

dog i det mindste have Anledning til, at lade dem mode,
for ordentlig at svare med Vaisenbørnene, og ved det Mid¬

del have Leilighed til at vedligeholde den Kundskab de brag¬
te ud af Vaisenhuset, som ellers hastig maatte tabes.
Endelig har Direct. og 3) forestilt, at den ikke skjønner
rettere, end at den jævnlige Klage, som fra Vaisenhusets

Stiftelse er ført over den der faldende Kost, herrører for¬

nemmelig deraf, at Præceptorerne, som ordinaire ere

vante til bedre, eller dog ei kunne taale al den Slags
Spise, som efter Spise=Taxten er anordnet for fattige
Børn, finde sig dermed brøstholdne og misfornøiede, og

at saadan Klage vilde efter Formodning cessere, om til et
Forsog maatte tillades, at Præceptorerne, der efter den

Kongelige Anordning ere forbundne til at nyde samme Kost

med Børnene, maatte i den Sted, foruden de i Salario
aarlig tillagde 50 Rdlr., forundes ugentlig 1 Rdlr. i
Kostpenge, med den Frihed at tage Kosten hos hvem de
ville, men dog derhos være forbundne til, saavel at spise
den Mad, de lade hente, ved Bordet hos Børnene i Spi¬

sestuen, som og at have ligefuldt, Tilsyn med Børnenes
Spise, at den torsvarlig efter Spise=Taxten bliver given.

Disse proponerede Poster approberes hermed udi alt.

Rescr. (til Brand= og Vand Commissionen i Kjø= 29 Martii¬
benhavn), ang hvor ofte Brændeviinsbrænderes
og Marqvetenteres Skorstene skal feies, m. v.
Gr. I Anledning af det i Brand-Ordn. af 9 Maii 1749
dens itc Cap. 9de Art. anordnede, at Brygere, Bagere

og andre, som meest bruge Ild skulle lade deres Skorster¬
ne og Kakkelovus=Ror feie hver 6te uge, men de øvrige

af Indvaanerne, som jævnligen bruge deres Skorsteene,
skulle lade famme renovere 4 Gange om Aaret under 10

Kdlr. Straf, m. v. have de 2 Renovations=Mestere i
Ji 4

(5) See Forordn. 25 Maii 1759, 5. 1.

Khavn,
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Kongelige Rescripter,

—

29 Martii Khavn, Becher og Gliese, forestillet, hvorledes Becher

formedelst opkomne Ildi = Skorsteene, den eene hos Bød¬
ker Anderssen, hos hvem den brændte Skorsteen ikke hav¬

de været feiet fra 6 Novbr. 1752 til 6 Martii 1753, den
anden for Tommersvend Jørgensen, hvis Kjøkken=Skor¬

steen fra 4 Novbr. 1752 til 30 Martii 1753 ligeledes

havde været ufeiet, er af en af de Committerede i Brand¬
Commissionen d. 6 Octobr. næstafvigte afsagte Kiendelse

bleven tilfunden at betale i Mulct for hver af disse Skor¬
stene 5 Rdlr., hvorved Becher formener sig saa meget
desto meere fornærmet, som det ikke skal være godtgjørt,
at disse 2 Skorstene have været mislig feiede, og at de

efter anførte Artikul burde ansees iblandt de Skorstene,
der i det mindste burde have været feiet de 4 Gange om
Aaret, foruden at den eene skal befindes saa snever, at en

Dreng neppe kan trænge sig der igjennem, og i den an¬

den bruges stærk Ild, da Tømmersvendens Hustrue skal

have Endeel at vaske for: desaarsag bemeldte 2 Suppli¬
cantere have anholdet, at indbemeldte 2 Sager for Over¬
Brand= og Vand=Commissionen maatte vorde antagen til

nøiere Paakjendelse, endskjønt ommeldte Brand-Ordnings¬
i
6te Cap. 62de Art. det ikke tillader; desligeste, at det

Brand-Ordningens 9de Post maatte vorde nøiere forkla¬

ret, hvor ofte Brændevinsbrændere og Marqvetentere bur¬
de lade deres Skorstene feie, hvilket de formene at burde

skee af dem ligesom af Bryggere og Bagere; og endelig

at den 5te Post i Brand-Ordningens 6te Cap. 62de Art.
ligeledes maatte vorde forandret derhen, at de Sager,

som herefter i Brand=Sessionen blive paadømte, maatte
i hvor ringe en Mulct end blev dicteret, til nøiere Paa¬
kjendelse for Over=Brand= og Vand=Commissionen ind¬
stævnes.
6. 1.

De i Brand-Ordningens 1te Cap. 9de Art. anførte
Ord vog andre deslige som meest bruge Ild“ skal og ex¬
tenderes derhen, at derunder skal og forstaaes og henreg¬

nes de Brændevinsbrændere, som ugentlig brænde,

saa at de samme skulle være tilholdte hver 6te Uge at lade

deres Skorstene feie siden de til deres Brug have en

Lighed med Bryggere og Bagere, hvorimod andre Bræn¬

devinsbrændere tilligemed Marqvetentere hvis Skor¬
steens=Ild ikke kan ansees stærkere end i en anden borger¬
lig Hunsholdning, skulle være forstaaet under dem, der

ere pligtige at lade deres Skorstene renovere 4 Gange
5. 2.

om Aaret; men hvad sig angaaer den af Skorsteenfeierne

søgte Appel paa alle Brand=Sessionens imod dem
af¬
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affigende Kjendelser, i hvor ringe Bøder sämme end 29 Martii.
maatte betræffe, da skal det derved efter Brand-Ordnin¬
gen have sit Forblivende.

Rescr. (til Biskopen i Sjelland), ang. at det i 29 Martii.
Faareveile ved Præstegaarden opbygde Huus med
Have=Rum skal fremdeles blive perpetueret til en Præste¬

Enkebolig ved Faareveile=Kald (E).
Statuta og Anordning for det Kongelige Danske 31 Martii.

Maler= og Sculptur=Academie i Kjøbenhavn (h).
Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at Eierne 5 April¬

af de siden Ildebranden 1728 9de liggende Pladse og
Grunde i Kjøbenhavn skal indkaldes at vise Adkomster,
betale Skatte= Restancer, stille Forsikring, inden et Aar.

derefter at bygge; samt at, i Fald Eierne ikke komme,
eller ikke ville bygge, Pladserne da skal sælges ved Auction.

Rescr. (til Cancellieraad Hans Dreier de

Hofman), ang. at han maae lade trykke de i Ri¬
gerne forefindende Fundationer og Gavebreve, m. v.
Gr. Da hans Broder afg. Assessor Tycho de Hofman

ved Rescr. af 2 Novbr. 1753 er forundt Tilladelse og Fri¬
hed at maatte lade trykke og oplægge alle i Danmark og

Norge forefindende Fundationer Leaata og Gavebreve,

som til et eller andet gndelig Brug eller Nytte ere oprette¬
de og henlagde; til hvilken Ende og Stiftbefalingsmændene,
Biskoperne, Amtmændene og andre Vedkommende ere be¬

falede, af alle deslige forefindende Fundationer og Legatis
at indsende Udskrivter til det Danske Cancellies Archiv m. v.;
og Cancellieraad Jofman har anholdet, at maatte træde

i fornævnte hans afgangne Broders Sted, ved at paatage
sig førskrevne Verks Trykning, og at de hertil indkommen¬

de Documenter og Udskrivter maatte vorde ham imod Be¬

viis tilskikket, da han saasnart mueligt vilde bringe sam¬
me i behørig Orden, efter deres Data, for hvert Sted

Bye eller Amt, samt søge at vedføie enhver Fundation en

Extract af Giverens Liv og Levnet med en genealogisk Ta¬

bel over hans Familie, og, hvor dertil kan gives Leilighed,
Ji 5

at

(9) Af Wandalls Geistlige Anordn. I. 279.

() See Regl. 21 Junii 1771 og Rescr. 14 Febr. 1781.

5 April.
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Kongelige Rescripter

—

1

5 April.

at tade Verket zire med de Mænds Kobberstykker, som ha¬
ves Plader til, samt i øvrigt at ville besørge det trykt i

Khavn paa godt Papir med læselig latinsk Stiil in Qvar¬

to, og saa meget mueligt stræbe at Trykningen blev accu¬
rat, og at Bogen kunde bekommes for en billig Betaling:

formenende ellers i Henseende til dette Verks Vidtløftighed
og Bekostning, som han mueligen ikke kunde være forvisset
om at kunne faae erstattet, at vilke for det første gjøre en

Begyndelse med at lade trykke de for Jydland, Fyen og
Lolland indkommende Fundationer og Gavebreve, hvilke
han har bedet om at maatte vorde sig tilsendt fra Vedkom¬

mende, da han derfor vilde betale Fragten, og derfor ud¬

give Reversaler, den eene til det Danske Cancellie, den
anden til den eller de, fra hvem Documenterne ham bli¬

vpe tilsendt, men, saasnart Verket var færdig trykt, da
samtlige Documenter til det Danske Cancellie at ville ind¬

sende imod hans Reversals Tilbagelevering.

Dette hans Forslag approberes, og til den Ende be¬
vilges herved at han i sin afgangne Broders Sted maae

paatage sig forskrevne Verk paa den af ham foreslagne
Maade, og som han det for beqvemmeligst eragter at lade
trykke, dog at han ved en paalidelig Person i Kjøben¬

havn, som han dertil kan formaae, besørger de til det

Danske Cancellie indkommende Copier og Gjenpar¬
ter der udskrevne, til hvem disse Gjenparter som de ef¬

terhaanden komme ind imod derfore givende Beviis af
det Danske Cancellies Archiv skal vorde udlaante

18 April.

Anordning om Bremmerholms=Kirke og
Menigheds Fattige, samt dens Betjente (i).

§. 1.

Admiralitets= og Commissariats-Collegium skal

6. 2.

være Kirkens og de Fattiges Forsvar. Bærgerne skal

være befriede for alle Byens Bestillinger og Byrder, &amp;c.
s. 5.

De Huse, som tages til Pant for Capitalerne, skal

være vurderede og i Brandcassen assurerede, samt
aarlig eftersees: i dem maae paa første Prioritet laa¬
nes

(D) Findes kemmelig fuldstændig i Rothes Rescripter I.
341-344, 571, 358, 394, 396, 398 og 375,

hvoraf og dette Udtog er taget; cfr. Anordn. af 18

Febr. 1754, Rescr. 14 April og Anordn. 8 Sept. 1759.
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nes de ; Dele af deres Værd. Naar Stole skal bort¬18 April.
fæstes, have de, som høre til Menigheden, Fortrinet

§. 18.

for alle andre. Intet Stolestade maae fæstes, mindre
sælges, Nogen til Arv eller længer at beholde, end

han lever og til Menigheden henhører, eller i Khavn

har sit Opholds=Sted; dog en Enke at beholde det sin
Livstid i Enkestand. — Den, Værge, som har de Fat¬ 5. 14.
tiges Penge at uddele, skal med Holmens Provst aab¬
ne Blokken, og over de deri befundne Penge forfatte

en Designation, som af Holmens Provst attesteres; men,
hvor Fattigbøssen ved de Kongel. Krigsskibe efter de¬
res Hjemkomst aabnes, skal Designationen af Skibs¬

Chefen attesteres. Uddeling til Fattige skal skee i Over¬

værelse af Holmens Provst, som attesterer Uddelingen,

og rcommanderer de Fattige, der af Collegio approberes.
Alle Penge ved Fattigblokkenes, Fattigbøssenes og 5. 17.
Kirkeblokkenes Aabning skal strax sættes i Banqven, &amp;c.
Den 11 Febr. advares de, som restere med Stolestade¬

Penge, at, hvis de ikke indkomme, da skeer hos dem

Udpantning, og Stadet forbrydes, der da og strax for¬

anstaltes. Admiralitets=Collegium maae kalde Kir¬

5. 24.

kens Betjente, Organister, Klokkere og Gravere,

samt Cantor og Skoleholdere, til hvilke 2 sidste Hol¬
mens Præst gjør Forslag.

Rescr. (til Generalpostamtet), ang. at Postmester 19 April.
Lassen maae aftræde sin Andeel af Interessentskabet i

den Jydske agende Post til sin Med=Interessent Post¬
mester Heug, og han alene befordre bemeldte Post (k).

Rescr. (til Biskoperne over Sjellands- og Fyens= 19 Aprjl.
Stifter, samt Notits til Generalkirke-Inspectio¬

nen), ang. at Bønderne paa Farøe maae herefter
søge deres Kirkegang og Ministerialforretninger paa
Bogse¬
(k) See Rescr. 16 Decbr. 1757.
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hermed tilkjende, at (da de Militaire, Under=Officerer og19 April.
Gemene, som meldt, ere alene befriede for Straf, naar

de begaae simple Leiermaal; og meerommeldte Forordn. af

2 Sept. 1745 er almindelig for Alle, og ikke fritager Nogen).

Dommerne have i deslige Sager stricte at holde sig

Forordningen og det senere Rescr. af 15 Maii 1750 ef¬
terrettelig.

Reglement for Sognepræsterne og de Resi= 26 April.
derende Capellaner paa Landet i Danmark udi
de Præstekald hvor Residerende Capellaner efter Rescr.

af 2 Martii 1742 ere anordnede, i Henseende til deres
Embedsforretninger (m).

I disse Landsbyekald skal Sognepræsten alene have

Embedets Direction i almindelige Ting, saasom Tjene¬

stens Tillysning i visse Kirker, paa visse Dage, de an¬

kommende Fremmedes Skudsmaale at undersøge og
ved Asskeden at paategne, og hvad flere saadanne almin¬

delige Ting kan være, hvilke han, som Pastor, bør ale¬
ne være ansvarlig for. Han beholder og forretter ogsaa
alene alle Ministerialforretninger, som Trolovelser,
Brudevielser, Børnedaab, Barselqvinders Intro¬
duction, Liigbegængelser og Liigprædikener hvilke

alle hos ham forud skal bestilles, efterdi Ministerialbø¬
gerne, hvor deslige Forretninger skal indføres, bør være¬
hos ham, og af ham, eller under hans Tilsyn og An¬

svar, føres. Og haver den Residerende Capellan sig
med slige Forretninger intet at befatte, uden Sognepræ¬

sten det af ham i fornøden Tilfælde maatte forlange, og
i Tide begjere, da han og skal findes villig til at assistere

Sognepræsten derudi, uden nogen aparte Betaling. Li¬

gesaa skal og i Sygdom og slige Forfald den Eene for¬
rette alle den Andens Vices, uden Betaling eller Afkort¬

ning. Med Syges Betjenelse, naar hastig paakommer,
og

(m) See næstfølgende Rescript.

8. 1.

1754. 510
—

Kongelige Rescripter,

—

26 April. og Børns Hjemmedaab i Nødssald, skal forholdes ef¬

ter den følgende 7de Art., men med Hunsbesøgelser

Skolernes Visitation, hemmelige Formaninger og
Paamindelser til Enhver i Menigheden, efter deres Sje¬

les Tilstand, har begge Præsterne at forholde sig med
saadan Troeskab, Forsigtighed og Omhyggelighed, som

Guds hellige Ord, Kongens Lov og Anordninger befaler.

Denne Artikel skal i Almindelighed iagttages saavel i de
Kald, hvor der er ikkun een Kirke, som og i de hvor

der ere 2 og flere Kirker og Sogne, uden for saavidt
derom i følgende 8de og efterfølgende Artikle nærmere
5. 2.

findes anbefalet. — Hvor der er ikkun een Kirke, skal

Sognepræsten selv prædike 2 Søn= og Hellige=Dage
efter hinanden, hver første og anden Dag af de 3 store

Høitider til Høimesse, da han og paa den Første betjener
Alteret, og tager sit Høitids=Offer tillige med Capella¬
nen og Degnen; Nytaarsdag, Skjærtorsdag, og den al¬

mindelige Bede=Dag til Høimesse, saa og hver anden

Onsdag i Fasten. Derimod skal den Residerende Ca¬

pellan prædike hver tredie Søn= og Hellig=Dag, hver
anden Onsdag i Fasten, alle Maaneds=Bededage, Lang¬

fredag og den tredie Helligdag af de 3 store Høitider (n) til
Høimesse; herforuden prædiker Capellanen Aftensang
paa den første Dag af de 3 store Høitider, og den al¬

mindelige Bededag; men, naar nogen extraordinaire

Bededag eller Taksigelsesfest skulde blive paabudet, skal

Sognepræsten prædike til Høimesse, og Capellanen til
1. 3.

Aftensang. Med Altertjenesten skal forholdes saaledes,
at den Residerende Capellan altid betjener Alteret, und¬

tagen første Dag i de store Høitider, og Sognepræsten
assisterer ved Communionen med Brødets Uddelelse,
naar der er saa talrig Communion, at det er fornøden.

5. 4. Den første Catechisation, strax Prædiken er til ende,
som

(n) Afskaffet ved Forordn. af 26 Octobr. 1770.
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som er Prædikens Repetition, skal holdes af den Præst, 26 April.
som har prædiket, men den anden og egentlige Catechisa¬
tion skal begge Præster alternere med hinanden til at

forrette, efter rigtig Omgang. Skriftestolen skal be¬
tjenes af begge Præster tillige, da det maae være Enhver
af Menigheden tilladt, at confitere hos hvilken Præst de

kunde have meest Fortroelighed til, dog at de ikke uden
skjellig og betydelig Aarsag forlade den igjeg, de engang
har udvalgt sig at confitere hos. Og bør herved nøie

iagttages, at al Forargelse i Menigheden, og Uenighed
imellem Præsterne, kan forekommes, som kunde reise sig
deraf, at den eene Præst maatte antage Nogen til

Absolution og Communion, som den anden maatte

holde uværdig dertil: derfore, naar Degnen har an¬
tegnet Confitenterne, og leveret Listen til Sognepræsten,

skal han strax meddele den anden Præst den ved Degnen,

og, naar da Præsterne iblandt de Optegnede skulde fore¬

finde En eller Anden, imod hvilken de maatte have No¬
get at erindre, skal de conferere med hinanden, og over¬

lægge, hvorledes de kan paa bedste Maader i Hemmelig¬
hed handle med saadan En, og med Kjerlighed og Sagt¬

modighed bringe ham paa rette Veie, og ingenlunde of¬

fentlig i Kirken bortvise Nogen fra Skriftestolen,
til deres Beskæmmelse, og mere Forbittrelse, medmindre

Nogen imod deres kjerlige. Formaninger maatte sig med
Magt ville trænge frem til Skriftestolen, da saadanne
maae tilskrive sig selv om de ved Afviisning blive be¬
skæmmede. Hvor der ikkun findes een Skriftestoel i Kir¬
ken, der skal Kirke=Eieren paa Kirkens Bekostning la¬

de indrette Degnestolen eller andet beqvemt Sted saaledes,

at den og kan bruges til Skriftestoel for den Residerende

Capellan, medmindre der er Sacristie, i hvilken Fald En
af Præsterne kan høre Skrifte i samme. Naar nogen

Fremmed ankommer til Menigheden, maae ingen af

Præ¬

§. 5.

1754.
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—

26 April. Præsterne antage de Ubekjendte til Skriftestoel og Al¬
tergang, før de har anviist deres Skudsmaal til den,
§. 6.

de ville skriftes hos. Med Ungdommens Underviis¬

ning og Forberedelse til Confirmation i deres Daabes

Pagt, samt Confirmationen selv skal der forholdes i
alle Maader efter Forordningen om Confirmationen især

og dens 12te og sidste Artikel, aleneste, at derved end
videre skal iagttages, at den eene af Præsterne ingenlun¬

de maae antage dem til Confirmation, som den anden

formedelst kjendelig Vankundighed Vanartighed eller

forsømmelig Skolegang indtil videre har bortviist. Og

skal Confirmations=Attester herefter meddeles af den
Præst som har confirmeret Personerne der forlange

Attest, enten det er Sognepræsten eller den Residerende
5. 7.

Capellan. Hvad Syges Betjenelse naar hastig paa¬
kommer eller svage Børn i Nødsfald at hjemmedøbe
angaaer, da skal den Præst som derom først bliver an¬

modet, strax følge med de Søgende, og ikke vise dem fra
En til Anden, i en Forretning, som ingen Ophold taa¬

ler; dog, dersom Capellanen hjemmedøber et Barn
skal han derefter strax henvise Vedkommende til Sogne¬
præsten at anmelde det, og hos ham at bestille Daabens
5. 8.

Confirmation i Kirken. — I de Kald, hvor der ere 2
Kirker og Sogne, skal begge Præster alternatim alle

Søn= og Hellige=Dage forrette Prædiken, og al Guds¬
tjeneste med hvad andet Ministerialforretninger den

Dag kan forefalde, hver i sin Kirke, saa at, naar Sog¬
nepræsten forretter Tjenesten og øvrige Ministerialia i Ho¬

vedkirken, skal Capellanen forrette dem i Annexet &Ep;

vice versa, efter rigtig Omgang, undtagen første Høi¬
tidsdag, da begge Præster for Offerets Skyld maae væ¬

re tilstæde ved begge Kirker: dog maae det ikke være Sog¬
nepræsten formeent, om han formedelst en eller anden

billig Aarsag, eller naar nogen vigtig Extra=Forretning
fal¬
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falder for i en anden Kirke, end den, han efter Touren26 April.

skulde förrette Tjenesten udi, finder for godt at ville selv
forrette Tjenesten i den samme Kirke; men, naar saa
skeer, bør han betimelig saadan Forandring at tilmelde

Capellanen, at han kan vide betids, i hvilken Kirke han

Tjenesten skal forrette: dog bør Sognepræsten ikke enten
for ofte eller uden vigtig Aarsag foretage saadan Foran¬
dring. Skriftestolen skal enhver Præst betjene i den

§. 9.

Kirke, hvor han Dagen efter skal forrette Communionen,

paa det han kan være vidende om, hvilke der antages til

Absolution, førend de komme til Communion. I øvrigt

skal og her iagttages, hvis forhen i den 5te Artikel om
denne Sag videre er foreskrevet, for saavidt deraf her

kan passe sig. Med Confirmationen skal forholdes i

§. 10.

Almindelighed efter forhen anførte 6te Artikul og derndi
paaberaabte Forordning. Og skal alene iagttages, at i
de Sogne, hvor ikkun eengang om Aaret behøves at hol¬

de Confirmation, der skal den i Hovedsognet holdes før.

**

ste Søndag efter Paaske, og i Annexet første Søndag
ester Michaelis; men, naar der maatte enten efter Paaske
eller Michaclis være Confirmandi i begge Kirker, skal Con¬

firmationen hvldes i den eene Kirke paa den i Forordningen
fastsatke Dag, og i den anden Kirke Søndagen næst efter:

og, efterdi begge Præster ventelig kan have Carechume

nos i begge Sogne, skal de og begge være tilstæde ved
Confirmationen, for at overhøre hver Sine efter deres

Catechisations=Methode; da og Præsterne have saa be¬

timelig at forrerte Tjenesten i den Kirke, hvor ingen
Confirmakion er, at de betids kan blive samlede i den

Kirke, hvor den holdes. — Hvor der ere 3 Kirker og Sog¬
ne i et Kald, skal Præsterne alternere med Kirketjenesten

som sædvanlig, og skal Sognepræsten forrette Tjenesten

een Søn= eller Hellig=Dag i de 2 Kirker, og den Resi¬
—

V. Deel. 1 Bind.

Kk

derende

5. 11.
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26 April. derende Capellan i den 3die, &amp; rice versa efter rigtig
Omgang. I det øvrige skal alting forholdes efter for¬
§. 12.

hen foreskrevne Artikle. — Paa det og hernæst de Reside¬
rende Capellaner kan med desto mere Nytte og Vished

forrette deres Embede, skal ei alene Degne og Substi¬
tuter være dem tillige subordineret, men og Medhjelper¬

ne være dem ligesom Sognepræsten assisteerlig i de Ting,
dem paaligge at forrette; dog, naar den Residerende Ca¬

pellan maatte formene, at En eller Anden i Menigheden

for nogen Forseelse skulde tiltales, og advares for Medhjel¬
perne skal han ikke paa egen Haand indkalde saadan En

for sig og Medhjelperne alene, men først conferere derom

med Sognepræsten, at det kan skee med hans Raad, Over¬
læg og Samtykke, til Forbedrelse og ikke til Forbittrelse.

Det samme skal og iagttages, om den Residerende Ca¬
pellan maatte finde Noget ved Degnenes eller Skole¬

holdernes Forretninger at erindre som ei efter hans
§. 13.

Paamindelse forbedres. Og skal især ogsaa Skolehol¬

derne være pligtige, at tage imod bemeldte Capellaners
gode Raad, i Henseende til Ungdommens Informa¬
tion, og følge dem, for saavidt de ei ere stridige med

den Anordning, som af Provsten og Sognepræsten
S. 14.

maatte være skeet og fastsat. Saa skal og disse Reside¬

rende Capellaner have Frihed, ja og være pligtige til,

at gjøre Huusbesøgelser, og besøge Syge saa ofte de
finde det for godt, og kan overkomme det; men, naar

de vil samle Ungdommen, og holde Overhøringer
og tillyse det af Prædikestolen, skal de overlægge det for¬

ud med Sognepræsten, at de ei komme hinanden i Veien.
5. 15.

I det øvrige skal Sognepræsten communicere den Resi¬
derende Capellan, uden Ophold, hvad Kongelige For¬

ordninger, Rescripter og Befalinger, samt Biskope¬
§. 16.

lige Monita, Embedet angaaende, indløber. Naar el¬

lers en Residerende Capellan enten bliver forflyttet,
eller
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eller ved Døden afgaaer, skal Sognepræsten forrette26 April.
Embedet alene i Vacancens Tid, og beholder derfor
den visse Afgivt, han imidlertid skulde svare til den suc¬

cederende Residerende Capellan, hvis fastsatte Løn ei

tager sin Begyndelse, førend fra den Dag af, han til

Embedet er bleven ordineret, hvorimod den afgangne Re¬
siderende Capellans resterende Løn skal svares af Sogne¬

præsten til Vedkommende, til Capellanens Døds= eller

Forflyttelses=Dag, alt i Proportion af Ugerne, han

i det Aar har tjent i Menigheden. Som og ingen af
Herredspræsterne forsyner Vacancerne efter en Resideren¬

de Capellan, men hans Partes skal forrettes alene af
Sognepræsten samme Kald, som før er foreskrevet, saa

skal heller ingen af de Residerende Capellaner gaae i

Tour med at forsyne andre Kaldes Vacancer men
samme skal besørges alene af Sognepræsterne efter Loven.

Endelig skal disse ovenmeldte Residerende Capellaners
Introduction til deres Embede skee af vedkommende

Provst, men deres Brudevielser, Børnedaab, Bar¬
selkoners Introduction, og Liigprædikener skal for¬
rettes af Sognepræsten i Kaldet (0), uden saa er, at
de ere Sognepræsten nærpaargrende, i hvilket Fald

det skal forholdes efter Ritualets Bydende. — Og da
alle Ting nu saaledes ere regulerede, at saavel Sogne¬

præsten som den Residerende Capellan kan vide, hvad
de have at forrette, og hvor vidt ifær Capellanens Em¬

bede strækker sig: saa have de begge med tilbørlig Flid

og Nidkjerhed ät iagttage deres Embede, og saaledes om¬

gaaes med hinanden, at al Uorden i Menigheden, og
al Strid og Uenighed imellem dem selv, kan afværges
og at de som Brødre i eet Embede, og Arbeidere i eet

Kald, søge at forekomme hverandre med Ærbødighed,

Kjerlighed og Venlighed, og med samlede Kræfter arbei¬
Kk 2

(0) Forandret ved Prom. 18 Novbr. 1775.

de

5. 17.
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26 April. de paa at befordre Guds Ære, og de dem anbetroede

dyrekjøbte Sjeles sande Opbyggelse, at de kan beholde
det Samvittigheds=Vidnesbyrd, at de have vandret i

Verden i Eenfoldighed og Guds Retsindighed, ikke i kjø¬
delig Viisdom men i Guds Naade.

26 April.

Rescr. (til Biskoperne i Danmark, og Notits til
General-Kirke=Inspectionen), hvorved forestaaen¬

de Reglement sendes, for at vorde til Efterlevelse
publiceret; samt (da dette Reglement ikke uden Aarsag

er blevet indskrænket til Landsbyekald alene, og det
endog især til de Kald, som efter Rescr. af 2 Martii

1742 ere ansatte ved Vacance at skal fosynes med Re¬
siderende Capellaner, saasom i de fleste øvrige Kald i Dan¬
mark hvor der ere 2 Præster, findes allerede enten Kon¬

gelige Anordninger eller gammel Vedtægt og Praxis; men
det dog kunde hænde sig, at der kunde være et eller andet
Kald i Danmark, hvor det Reglement enten in totum ei¬

ler in tantum kan og bør appliceres) befales, at Biskopen
i saa Fald skal anmelde det for General=Kirke=Inspecti¬

onscollegium, og derpaa Kongelig Resolution ervarte (P).
(Dette Collegium har andraget, at endeel af Biskoperne
i Danmark og Norge have holdet uforbigængeligt fornø¬
den, at for de Kald paa Landet, hvor der følgelig be¬
nævnte Rescript ere anordnede Resid. Capellaner, maat¬
te gjøres et Reglement; at over et Udkast dertil er indhen¬

tet Betænkninger fra samtlige Biskoper i begge Riger; samt

at Colleginm har ved Forestilling ladet følge et saadant

udkast til et Reglement for det første for Riget Danmark,

som Kongen har approberet).
26 April.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.

at nogle Gader og Stræder maae ved Leilighed
udvides.

Gr. Magistraten har forestillet at, ihvorvel det ved
Forordn. af 27 Febr. 1683 dens 8de Post er bleven befa¬
let, at da værende Magistrat tilligemed Mathematico og
Stadsbygmesteren skulde eftersee de i Khavn værende sma¬
le

(D) See Rescr. 31 Aug. 1771 og 21 April 1775.

Resolutioner og Collegialbreve. 517

1754.
1—

se Gader og Stræder= og derom indgive deres Betænkning 26 April.
og Forslag, hvorvidt samme enten aldeles skulde afskaffes

ellerk udvides, det ei heller paatvivles, at io og bemeldte

Befaling maae være efterkommet, og herpaa at være fal¬
den Kongelig Resolution; saa skäl dog samme for Magi¬
straten være ubekjendt siden derom ikke findes Noget. til

Oplysning i de ved Ragdstuen fra Ildebranden 1728 con¬
serverede Documenter hvorfore Magistraten (da udi den
Decl af Staden, som 1728 afbrændte, de forefundne sma¬
le og meget ænge Gader allerede ere forandrede og reelle

indeettede, men der endnu i den fra Ilden conserverede
Decl sindes endeel Stræder saa ænge og smale, at der

igjennem neppe kan passere en Vogn, i Særdeleshed udi

det Distriet omkring Nicolai Kirke og i de saa kaldede Skip¬
perboder, til stor Farlighed i Tilfæbe af ulykkelig Ildsvaa¬
de) har indstilt, at, som der allerede er gjort Beayndelse

med nogle Steder i disse smale Gader, hvor Husene ere
indrykkede, om det ikke maatte være Magistr. tilladt, ef¬

terhaanden, som Nogen melder sig, at nedrive de gamle
Huse, og igjen opbygge nye, udt efterfølgende Gader at
fastsætte, hvormeget af Grunden til Gadens Udvidelse skul¬

de udlægges, imod at Grundens Eier fik billig Betaling
for det, som han deraf mistede, efter uvillige Mænds Taxt,

saasom i Vingaardsstrædet Fortunstrædet Admirælga¬

den, Lille=Færgestrædet, Lille=Birkestrædet, Ulkega¬
den, Hvælvingen ved Nicolai-Tirke, og begge Sider
af Kirkegaarden, Halmstrædet, Svaldergaarden, Hel¬
likegangen, Lille Kongensgade, Læderstræder, Katte¬

sundet, Hestemøllestrædet, Gaasegaden, Fyrens-Gang,
Peder Madsens Gang, og Christenbernikovstrædet.
—

Paa det at alle deslige snevre Gader og Stræder som af

Magistraten formedelst berørte Omstændigheder agtes far¬
lige, med Tiden kunde blive udvidede og passable,

Vil Kongen denne Forestilling have approberet, saa

at det efterdags skal være Magistraten tilladt, esterhaan¬

den, som Nogen melder sig, at nedrive de gamle Huse,
og igjen at opbygge nye, udi ovenskrevne Gader og

Stræder at fastsætte hvor meget af Grunden til Ga¬
denø Udvidning skal udlægges, imod at Grundens Eier,
som forbemeldt, nyder billig Betaling for det, som der¬

af mistes, efter uvillige Mænds Taxt.

Rescr. (til Biskopen over Aggershuus=Stift),26 April.
ang. at det skal forblive ved den imellem Sogne¬
præsterne til Sande=Præstegjeld og udi Bragernæs i Aa¬
Ki 3

ret
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26 April. ret 1737 sluttede Contract, hvorefter 5 Gaarde skulde
tages fra Bragernæs= og lægges til Sande=Rald,

imod en vis aarlig Afgivt; og altsaa at tilbageskikke Re¬
script af 14 Decbr. 1753 til Cassation.

3 Maii.

R.ser. (til Hofprædikant Hr. Qvist, og Notits til

Amtmanden over Friderichsborg= og Cronborg=Amter),
ang., ligesom afg. Hofprædikant Bluhme har været be¬

falet (9), at paatage sig efterdags Inspectionen ved

Friderichsborg=Skohe, og conjuntim med bemeldte
Amtmand baade dens Midlers Administration og In¬
spectionen over Hillerød=Hospital.
11 Maii.

Rescr. (til Borgrets=Præsidenten), ang. at det skal

tilkomme ham at forrette Skiftet efter afg. Fæstnings¬
Materialforvalter Becker i Khavn, samt at det og

saaledes i Fremtiden skal forholdes. (Hvilket Skifte
Garnisons=Jurisdictionen vilde tilholde sig) (1).

3 Junii.

Rescer. (til Vice Statholderen og Biskopen over

Aggershuus=Stift), hvorved Rescr. af 13 Julii

1753, ang. Dragon= eller Soldater-Holdm. v.
af Præstegaardene, extenderes.
Gr. Den commanderende Chef i Norge, Feldtmarschal
Arnold, har andraget, at, endskjønt deels af Præsteska¬
bet i Aggersluus=Stift, hvis Præstegaarde, formedelst de

sidste i bemeldte Norge oprettede 2 Nationaldragon=Regi¬
menter, bleve enten til Dragonqvarterer eller Soldater¬
lægder inddeelte, skal have deelarerct, at de ingenlunde

ansaae det for nogen Byrde, enten at lade Dragonhesten
mode til Exercitie, saa ofte det af Officererne paafordres,
eller at indrømme Leilighed for Munderingen baade for Karl

og Hest paa deres Præstegaarde, ligesom andre Lægds=ud¬

redere, saavelsom pro rata at concurrere til de allern. be¬

vilgede nye Telthuses Optømring; saa skal det dog være

besunden, at andre af Præsterne, i Særdeleshed i det
Smaalebnske Amt, have viist sig modtvillige, og vil for¬

klare Indholden af Rescr. under 13 Julii 1753 saaledes,

at Dragonhesten for en Præstegaard ikke skal bruges til no¬
gen Compagnie=Exercitie=Samling, men alene til Gene¬

ralmynstring, og Sessionen, i hvilken Formening de have
alde¬

(9) See Rescr. 3 Febr. 1736.

(1) See Forordn. 15 Junii 1771, §. 15.
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aldeles tilbageholdt Dragonhesten, saa at Dragonen har 3 Junii.
maattet comparere paa Exerceerpladsen tilfods, hvoraf, i
Fald Præsterne deri skulde blive feemturende, vilde følge,

at mange af Dragonerne i Regimenterne bleve uexercere¬

de, og Dragonhestene saa ubevante til Exercitien, at de

ikke engang ved General=Mynstring kunde bruges i Esqva¬
dronerne eller Compagnierne uden største Confusion, og
maaskee forvoldende Skade, hvorved Kongens virkelig Tie¬

nestes Befordring vilde mærkelig lide Indgreb, ja at det
endog foruden dette kunde medføre adskillige Uleiligheder

og Vanskeligheder, om den meestfornødne Mundering skul¬
de henlægges paa Telthunsene, da i saa Fald, naar No¬

get deraf til Brug i den ordinaire Exercitie skulde udta¬
ges, en Over=Officerer maatte hver Gang reise did, for det

at udlevere, samt ligeledes være tilstæde, naar det skulde

tilbagebringes, saavelsom og, naar Munderingen skulde
pyntes, Lædertøiet opsmøres eller vedgjøres. Efter hvilke

og flere slige Omstændigheder han til Kongelig Tjenestes
Befordring har forestilt, at forberørte Rescr. af 13 Julii
1753 maatte extenderes didhen, og Præsteskabet ved nær¬
mere Resolution tilholdes: 1) at lade den for Enhvers Præ¬

stegaard enroullerede Jest og Karl møde til Exercitie, saa
ofte samme ved forefaldende Begivenheder paafordres af

Officererne: 2) at svare til den dem pro rata tilkommende

Andeel til de befalede nye Telthuuses Optømring, ligesom

andre Lægds-Udredere: 3) at have Liv= og Heste=Mun¬

derings= samt Armatur-Sorter under Ansvar og Bevaring
paa Præstegaarden: og 4) at de paa Præstegaardene væ¬
rende Munderinger maatte ogsaa der visiteres, om de

holdes i forsvarlig Stand.

Præsteskabet i Aggershuus=Stift skal i alt efterleve
de 3 første Poster udi det af Feldtmareschal Arnold
gjorte Forslag; men derimod bevilges, at Geistligheden

for den 4de Post, nemlig at de paa Præstegaarden væ¬
rende Munderinger skulde ogsaa der visiteres, om de

holdtes i forsvarlig Stand, maae være aldeles befriede.

Dette Rescript er ogsaa communiceret Land=Etatens

Krigs-Cancellie, for Feldtmarschal Arnold samme at
bekjendtgjøre.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Island og3 Junii.

Færøe), ang. hvo der, naar Dødsfald med Amt¬
manden paa Island indtræffer, eller og Svaghed hin¬

drer ham, da skal forrette hans Embede (S).
Kk 4

Gr.

(5) See Forordn. 15 Maii 1770 og Rescr. 18 Oct. 1771.
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3 Juni¬

Gr. Ved den Anledning, at. Biskopen over Skalbokt¬

Stift hos ham har forespurgt sig, hverledes med Consisto¬

rialrettens Holdelse paa Island skulde forholdes, naar Amt¬

manden, som ellers, paa Stiftamtmandens Vegne og i

hans Fraværelse, præsiderer i Retten, ved Døden maatte
afgaae, saa og hvorledes med de Præstekalde, som Amt¬
manden, cfter allern. gjorte Anordning, vocerer Præster
til, imidlertid skulde forholdes; har Stiftamtm. andraget:

dcels, at, naar saadant Dødsfald indtræffer, kan det skee,
at et heelt Aar og derover kan bortgaae, inden en anden
Amtmand igjen til Landet kan udkomme, og, skulde da

Vedkommendes Sager derefter for Consistorialretten ophol¬
des, viide det være til stor Uleilighed, saavel for den Eene
som for den Anden; deels, at ved Rescr. under 5 Martii

1734 er anordnet, at, naar Amtmanden ikke kan betjene

Over=Retten, skal Landfogden, eller, i hans Forfald En
af Laugmændene, eller om nogen af disse maatte være

lovlig aarsagede, da den Ældste af de ved Altinget tilstæ¬
deværende Sysselmænd, præsidere i bemeldte Over=Ret.
Paa det Retten kan have sin Fremgang, og Vedkommen¬

de kan blive befordrede til deres Sagers Endskah, er fun¬
den for godt,

At, naar Dødsfald med Amtmanden paa Island

indtræffer eller og Svaghed hindrer ham da skal Land¬
fogden i hans Sted, paa Stiftamtmandens Vegne, sid¬

de i Consistorialretten; men, naar han ved lovlige og

gyldige Aarsager maatte være hindret, skal den ældste
Laugmand og efter ham, om han skulde have lovlig
Forfald, den yngste; men saafremt det skulde hænde

sig, at ingen af de forbenævnte kan formedelst lovlige

Aarsager bivaane Consistorialretten, da skal den ældste af

de ved Altinget tilstædeværende Sysselmænd samme bi¬

väane: og, hvad imidlertid af verdslige Forretninger
maatte forefalde, som kunde være Amtmands=Chargen
vedkommende, og ikke kunde taale nogen Ophold, skal

ligeledes af ham forrettes saaledes som han derfor i Ti¬
den agter at Ataae til Ansvar; hvorfore de øvrige Kon¬

gelige Betjente der paa Landet skal bevise ham samme

Lydighed, som de en virkelig beskikket Amtmand er skyl¬
dig. Hvad ellers i det øvrige de i saadan Tid vacant¬

vordende Præstekalde som ellers Amtmanden er over¬
ladt
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ladt at kalde Præster til, angaaer, da, naar i ovenmeld¬ 3 Junii.
ke Tilfælde enten ingen virkelig eller af Kongen constitue¬
ret Amtmand er i Landet, maae deslige Kald af den Br¬

tjent, som paa foranførte Maade forretter Amtmandens

Charge, tilligemed Biskoperne, hver for sit Stift, con¬
junctim bortgives.

Junii.
Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬ 14

Stift), ang. hvorvidt han maae decidere paa hvad
Maade og Sted de, som ombringe sig selv, skal be¬
graves.

Gr. Han har andraget, at det fra Tid til anden hæn¬
der sig, at i Stiftets Kjøbstæder en og anden Person om¬
bringer sig selv og følgelig ei i Kirken eller paa Kirke¬
gaarden, efter Loven, maae begraves, med mindre der be¬

vises, at det er skeet i Sygdom og Raserie; men, da Om¬
stændighederne ofte skal falde meget uvisse, enten saadan¬
ne Gjerninger ere skeete med fuld Frihed og Forsæt, eller
i Raserte

og et Slags Desperation, eller utaalelige Smer¬

ter, med videre, dertil har givet Anledning, saa skal det

i slige Tilfælde falde meget betænkeligt, at resolvere noget

vist om de paa ovenmeldte Maade af Dage kommende Le¬
gemers Begravelse, uden Kongelig Resolution derom i For¬
veien at indhente, allerhelst saadanne ulykkelige Mennesker

kan have skikkelige Paarørende, som det egentlig er, der
ved saadan Straf blive beskæmmet, og saa meget mere
ansee sig at blive fornærmet, dersom Lovens Rigeurstricte

bliver efterlevet. — Som da saadanne ulykkelige Tilfælde

oftest forefalde i de varmeste Sommerdage, og det saale¬
des undertiden kan blive vanskeligt at oppebte Kongelig

Resolntion derudinden, saasom saadanne Legemers Corrup¬

tion og Lugt imidlertid kunde forvolde betydelige Incon¬
venientier: saa bevilges hermed,

At Stiftbefalingømanden i slige tvivlraadige Til¬
fælde som ikke taale Ophold, maae efter foregaaende

bedst mueligste= Examination og Undersøgning, resolvere
og decidere, paa hvad Maade og Sted saadanne aflivede

Legemer skal begraves, ligesom han, efter forefindende
Omstændigheder kan eragte det, at være meest conform

med Loven; hvorefter han Sagen med sine Omstændig¬

heder og hans Foranstaltning straxen til Kongen haver
at indberette.

Kk 5
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19 Junii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden i Viborg),

ang. at Herredsfoged=Tjenesten og Herreds¬
skriver=Tjenesten i Fjends= og Aørlyng=Herreder
maae herefter være combinerede, m. v. (t).

19 Julii.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

over Sjellands=Stift), ang. at de, som af Orga¬

nisten ved St. Olai Kirke i Helsingøer forlan¬
ge Tjeneste ved Barnedaab, skal betale til ham, Rangs¬
personer 1 Rdlr., Embedsbetjente og Kjøbmænd 4 Mk.,

og andre Borgere 2 Mk.; samt at de som ved Brude¬

vielse i Kirken forlange Orgelspil, skal betale derfor 4

Mk., men de, som ei forlange Spil, skal være aldeles fri.

19 Julii.

Rescr. (til Overpræsidenten, Geh. Rd. v. der

Lühe, i Kjøbenhavn), ang. Betaling for de Rei¬

se= og Sundheds=Passer som af ham udstæ¬
des (u).
Gr. Han har forestillet, at det fra ældgammel Tid har
paalagt Præsidenterne i Kjøbenhavn, at udstæde Passer til

alle de fra Staden Reisende, saavelsom og i Tilfælde af
smitsom Sygdom at forsyne Skipperne med Sundhedspas¬

ser, for hvilke Passer de forhen værende Præsidenter og

siden Overpræsidenten have taget, hvad dem har syntes;
men, siden ingen fast Taxt derfor har været, og paa det

en vis Regul i saa Fald kunde haves har han, da han
den 1 Hujus har tiltrædet Overpræsident=Chargen, for at

vide, hvad af ham med Rette derfor maae oppebæres, til
Resolution proponeret følgende Taxt paa deslige Poster,
nemlig: 1)af en Kjøbmand, Kræmmer eller andre saadan¬

ne fornemme Borgere og Indvaanere pro Persona at beta¬

le 3 Mk.; 2) af Haandverksfolk, Øltappere og deslige
Borgere, sam: Studentere, Kræmmersvende, Bryggerkar¬

le, Haandverksbusser og andre saadanne, hver Person 2
Mk.; 3) af et Fruentimmer 1 Mk. 8ß, og af Tjeneste=Pi¬
ger og deslige 1 Mk.; 4) af Drenge at betales ligesom for
Fruentimmer men af Born under 14 Aar at tages In¬
tet, ei heller af Fattige; og endelig 5) for et Sundheds¬
pas, som Skippere skal medhave, der fare paa Strædet,
og hvor hidtil har været taget 8 10 a 12 Mk. og mere,

men ham synes rettest, at det bliver reguleret efter Ski¬
bets

(1) Af Rothes Rescripter III. 155.

(n) See R. 21 Julii 1779.
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bets Drægtighed, og af ham indstilles, om maatte være19 Julii.
par Læst 6 ß D.

Angaaende forommeldte Passers Betaling kan det for¬

blive ved det Forrige da han som nu værende verpræ¬

sident i Kjøbenhavn for ovenommeldte Passers Udstæ¬

delse kan tage den Betaling, som hidindtil brugelig været
haver.

Rescr. (til Magistraten, og Notits til Indqvar¬ 19 Julii.
terings=Commissionen, i Kjøbenhavn), ang. hvor¬

ledes den de Reformerede (y) og particulaire
Gaarde forundte Indqvarteringsfrihed bør forstaaes.

Gr. Magistraten har andraget, at, da den 21de Post i
de Reformertes Privil. af 15 Maii 1747 bevilger de 1 Kjø¬

benhavn boende Reformerede 20 Aars Indqvarterings=Fri¬

hed af deres etende Gaarde og Huse, fra den Tid af, at
de først indkomme i de Kongelige Riger, bliver saadan for¬
undte Frihed extenderet derhen at de ikke lade sig nøie

med at tilkjøbe sig smaa og til deres eget Brug og Haand¬

tering fornodne Huse og Gaarde, men tilforhandle sig vidt¬
løftige og kostbare Huse og Eiendomme, hvoraf, endskjønt

de selv ikkun beboe den mindste Deel, men bortleie den
øyrige Part til egen Fordeel, de dog paastaae Befrielse

for Indqvartering af den hele Grund hvorpaa af Magi¬
straten anføres til Exempel en Reformeret J. S. Nagant,
hvis Næring skal bestaae af at sælge Snustobäk, der for
kort Tid siden skal have tilforhandlet sig en af de betyde¬

ligste Gaarde paa Østergade i Khavn, af hvilken Grund
er svaret imod 150 Rdlr. aarlig Indqvarterings=Afgivt,

saa at, naar bemeldte Nagant, som ankom i Julio 1750,
skulde være fri for at svare Indqvartering af foreskrevne

Grund for de øvrige 16 Aar indtil 1770, maatte af øvrige
Byens Indvaanere for ham imidlertid udbetales en Sum¬

ma af 2400 Rdlr., der holdes alt for betydelig for en

Mand, der ikke har anden Handel; og altsaa eragtes, at
det ikke kan være den rette Forstaaelse af Privilegierne,

at de Reformerede saaledes skal kunne kjøbe saa store og
vidtløftige Eiendomme, som dem lyster, og, endskjønt de
ikkun bruge selv den mindste Deel deraf, men bortleie det

øvrige til Andre, og deraf tage anseelig Interesse dog
paastaae Frihed for Indqvartering; hvorfore Magistraten
(paa Grund af Rescr. dat. 12 Octobr. 1742, der befaler,

at Greverne af deres fri Hotels skulde betale Indqvarte¬

ring, naar de bortleie samme til Andre, ligesom det og
ved

(0) See Rescr. 11 Octobr. 1754, Plac. 10 April 1771
og 26 Aug. 1772.

1764.
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ved Befaling af 11 April 1749 er anordnet, ät Postmester¬
ne alene skulls være befriede for at betale af 200 Rdlrs

Grundtart) derhos har anholdet om Resolntion, hvad en¬

ten fornæynte Nagant burde nyde saadan anseelig Frihed,

eller og, om han ikke saavel som alle andre Reformerede i
Almindelighed der eie eller tilkjøbe sig Huse og Gaärde,
burde lade sig nøie med en vis Andeel saaledes, at de Re¬

formerede i de dem forundte 20 Friheds=Aar blev paalagt
at svare og betale Indqvartering af den Summa deres
iboende Eiendomme i Grundtaxtens Matricul ere ansatte

over 120 Rdlr., og i alt være befriede for Indqvarterings¬
Betaling af 120 Rdlrs Grundtart; eller og, om det i dets

Sted maatte fastsættes, at de Reformerede, som selv ale¬
ne beboe deres Eiendomme, skulle i de 20 Aar være fri

for Indqvarterings=Afgivt, men derimod de at skulle be¬

tale, som havde Leiere hos sig boende. Magistr. forestil¬

ler derhos ved denne Anledning, hvorledes Indvaanerne
i Kjøbenhavn og meget bebyrdes ved at maae betale Ind¬

qvartering for adskillige Andre, som Tid efter anden ved
særdeles Privilegier ere blevne fritagne for Indqvartering,

iblandt hvilke anføres J. G. Egner som Eier af en be¬

tydelig stor Gaard paa Hjørnet af Østergade og Christen¬
bernikovstrædet, der ligeledes efter Privil. af 16 Junii
1752 for fornævnte Egner og efterkommende Eiere er ble¬

ven tillagt Frihed for Indqvarterings=Svarelse, for der¬

udi at skulle holdes offentlig Herbergerer= og Verts=Huus
for Fremmede eller Reisende, for hvilke der dog ikke skal

være Logementer at bekomme men at de underste Værel¬

ser med Kjelder bortleies til Vinhandling, og i de Øvrige
holdes ordinaire Spise=Qvarteer, Verts= og Spille=Huus

med Kegle=Have: desaarsag det og ligeledes formenes, at

andre Byens Indvaanere ikke burde besværes med at be¬
tale den af samme Gaard ellers svarende anseelige Ind¬

qvartering, helst Gaarden ikke bruges eene til det destine¬
rede Brug, men deels leies bort, deels bruges til ordinai¬
re Vertshuushold.

Hvad sig angaaer den de Reformerede ved ovenmeldte

deres Privilegier forundte Indqvaxterings=Frihed, da
bør sammes Forstaaelse at gaae derhen, at de Reformne¬

rede i Almindelighed, saa mange, som selv alene be¬
boe deres Huse eller Saarde uden Noget deraf til An¬

dre at bortleie, skulle, hvad enten Gaardene ere kjøbte

for egne eller andres Penge for Indqvartering deraf
at svare, aldeles være befriede efter Privilegiernes Til¬
hold: men, hvad derimod angaaer de iblandt de Refor¬

merede som kjøbe sig større Gaarde, end de selv kun¬
ne
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Deel af Bygningen, men bortleie det øvrige til Andre
imod aarlig anseelig Interesse, ligesom Nagant, og paa

saadan Maade, til deres Medborgeres Præjudice, søge
at extendere den forundte Frihed videre, end dem enten

er lovet, eller de med Føie kan have Ret til, da bør disse

være tilfreds med, naar de i deres bevilgede 20 Aars Fri¬

hed fritages for Indqvarterings=Betaling af 120 Rdlr.
Grundtart som de maadelige Grunde, eller for saadanne

Gaarde eller Huse, som de for sig alene til deres Nærings
Fortsættelse kunne være tjene med, og i Grundtaxten,

efter Andragende, ikke for høiere Summa skal være taxe¬

rede. Og, betræffende Egners Gaard paa Østergade,

da, saa længe denne og andre deslige privilegerede Gaar¬
de ikke rettelig og eene emploieres til det Brug, som

de forundte Privilegier foreskrive, saa kunne de ikke

heller nyde Privilegierne fuldkommen godt ad, men bør

lade sig nøie med at nyde Indqvarterings=Frihed af et
Par Hundrede Rigsdalers Grundtart, da de af det øvri¬

ge skulle contribuere lige med deres Medborgere.
26
Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Gaar¬

des og Huses Vurdering i Kjøbenhavn til Ef¬
terretning for Prioritet, Skifte og Auction, og at i
dem samt i Grunde maae af publigve og Umyndiges

Midler udlaanes ; Deele af deres Vurderings=Sum¬
ma (X).

Gr. Magistraten har andraget, at, endskjønt Loven ikke
har befalet, naar Umyndiges og andre publigve Midler
udlaanes paa Prioritet i Gaarde og Huse i Kjøbstæderne,
at det derfor taaende Pant da først skulde være vurderet af
dertil udmeldte Mænd fra Retten, det ei heller findes fast¬
sat, hvad Deel af Vurderingssummen derpaa maatte ud
laanes, alene at Lovens 3die B. 17de Cap. 40de Art. mel¬

der, at Pant skal tages for den Priis, som i Landet er
gængs;

(2) Cfr. Rescr. 1 April 1757, 18 Aug. 1769, 18 Mar¬

tii og 1 April 1773 samt 22 Decbr. 1779.

Julii¬
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Julii. gængs; saa har det dog fra umindelig Tid af været Brug
og Skik i Khavn, at, førend deslige publiqve Penge i Huse
og Gaarde ere blevne udlaante paa Pant, er Pantet ble¬

ven vurddret af en dertil, paa Vedkommendes Begjering
af Magistraten udnævnt Muur= og Tømmer=Mester; og

har to Tredie=Dele af Vurderingens Summa stedse været

agtet for lovlig Pant for gjorte Udlaan: paa hvilken Maa¬

de Magistraten beretter, at alle Huse og Gaarde baade til
Auctions=, Skifte= og Prioritets-Efterretning vorde vurde¬

rede, og Haandverksmesterne af Magistraten vorde udnæv¬
nede efter Tour i Følge det igjennem General=Land=Oeco¬

nomie= og Commeree=Collegium d. 5 Febr. (y) 1742 er¬

gangne Rescript; indstillende desaarsag til nærmere Reso¬

lution, om der ikke, til Vedkommendes desto mere Betryg¬

gelse med disse Vurderingsforretninger, som af Vurderings¬
mesterne ikke ere blevne beedigede (og desuden vilde blive
baade for vidtløftig og bekostelig for Vedkommende, især

fattige Borgere, som behøve Penge=Laan i deres Huse, at

lade Mesterne ordentlig indkalde for Retten, at beedige de¬
res Vurdering, og derom tage Tingsvidne), maatte fast¬

sættes til en bestandig Regel og Rettesnor vise af Magistr.

proponerede Poster som den formener at kunne være tjen¬
lig til almindelig Sikkerhed i dette Tilfælde.
§§. 1 5.

9. 6.

Det skal herefter, som hidindtil fremdeles forholdes
* paaliggende Ansvar (2). Da der og hidtil

undertiden er klaget over, at disse Vurderingsforretnin¬

ger ere saa bekostelige, ved det at der aparte betales for

Udmeldelsen for Forretningen i sig selv, og for Forretnin¬
gens Beskrivelse: saa haver Magistraten at see og ma¬

ge det derhen, at slige Vurderingsforretninger ikke kom¬
me dem til alt for stor Bekostning, som maatte finde
sig foraarsagede samme at reqvirere men at det dermed

paa det menagerligste og billigste for dem i alle Maader
indrettes (a).

26 Julii.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at Degnenes Brandhjelp af Kirkerne skal
regnes efter Studiiskattens Ligning.
Gr.

(y) Skal være 5 Jan.
(2) Saaledes indeholdes disse spher i Plac. af 31 Julii

1754. Det i 2den §. nævnte Rescr. er af 5 Jan.
1742. Den 2den og 3die §. er skjærpet og foran¬
dret ved Rescr. 13 Decbr. 1754.

(a) See Slutningen af benævnte Placat.
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Gr. Af Biskopens Erklæring over en Ansøgning fra Deg¬ 26

Julii.

nen i Eiby om Brandhjelp 2 Mk. af hver Kirke er fornum¬
men at, som det i Real. af 8 Maii 1751 ikke er meldet,
hvad enten der i slige Tilfælde skal betales lige meget af

hver Kirke, eller det skal regnes efter Studiiskattens Lig¬

ning, skal derom ved de forhen afbrændte Degneboliger

have været Disputer; hvorfore Biskopen gjerne ønskede, at
denne Post een Gang for alle maatte blive derideret og af¬
gjort. — Som det om de afbrændte Præstegaarde skal
være fastsat, at den ene Rigsdaler, som til en saadan

Præsegaards Opbyagelse af hver Kirke betales, regnes ef¬
ter Studiiskattens Ligning: saa vil Kongen og,

At dermed skal paa samme Maade forholdes, saa at

Degnenes Brandhjelp ligeledes efter Studiiskattens
Ligning skal regnes og svares.

Confirmation paa nogle Artikle for et oprettet 26 Julii.

Liiglaug i Aalborg.
Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at Væg¬
2 Aug.
terpengene maae forhøies til 8500 Rdlr. aarlig, og at
Magistraten derover maae lade forfatte en nye Ligning,
hvorefter Enhver af Indvaanerne ugentlig haver at beta¬

le af deres Gaarde og Huse, i Lighed og Proportion af

deres Størrelse og Beskaffenhed (b). (Saasom de hid¬
til betalte aarlige 7237 Rdlr. ikke ere tilstrækkelige, fordi
Vægternes Antal er, og endnu mexe vil vorde forhøret).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Bergens¬ 9 Aug.

Stift), ang. Betaling til Chirurgi for Obduc¬
tionsforretninger i Delinqventsager.
Gr. Stiftbefal. har indberettet, at en Bonde af Liuse¬

Closterets Gods meget dødelig beskadiget til sit Huus var
hjemkommen, samt derefter strax døde, og, formedelst der

var Tvivlsmaal om, hvad enten denne Skade af ham selv
eller ved nogen anden ham var tilføiet, har Stiftbef. i Føl¬
ge Forordn. af 21 Mau 1751 funden sig foraarsaget, over

det døde Legeme at lade foretage en ordentlig Obductions¬

forretning af 2 Stedets Chirurgis, da ingen Landphysicus

er i Stiftet; men at det derefter, da Forretningen til Stift¬
befal. blev indgivet, er i Henseende til den af dem for Rei¬
se og havde Omkostninger gjorte Paastand kommen under
Ven¬

(b) See Plac. 11 Decbr. 1754; bortfaldet ved Rescr.
31 Decbr. 1783.
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9 Aug.

Ventilation, hvad dem derfore skuide betales; hvorføre
han, da han ikke skjonner, at det med Billighed kunde

paabyrdes dem, som aldeles intet med Landet haver at
bestille, og hverken deraf eller af Byen har nogen vis Løn,

at de uden Belønning saadanne Reiser og Forretninger
Fulle gjøre, og derfore kunde formene sig beføiet dem no¬
get billigt derfore at tillægge, saa dog, da slig Casus of¬

tere kunde indfalde, endog paa de Steder i Stiftet, hvor

de kunde have over 20 til 30 Mile at reise, derhos har

forespurgt sig, naar slig Casus indfalder, hvor der efter
ovenmeldte Forordn. af 21 Maii 1751 skal foretages en
saadan Obductionsforretning, og dertil nogen af Stedets

Chirurgis maae beordres, om dem da, foruden den for¬

nodne fri Skyds noget, og hvormeget, til Diætpenge,

samt for Reise=Besværligheden og Tab af de Fortjenester,
som ellers hjemme kunde forefalde, saavelsom for deres
Forretning maae tilstaaes.

Naar der i Følge ovenmeldte Forordning skal foreta¬

ges nogen Obductionsfoxretning, og dertil maae bru¬
ges af Bergens Byes Chirurgis, maae dem foruden

den fornødne fri Skyds, i Diætpenge og for deres

Reise tillægges daglig hver 2 Slettedaler, saa og des¬
uden for deres Forretning i sig selv hver 4 Slettedaler (c),
hvilke Penge da af den Skyldiges Boe, naar den der¬
til er formuende, skal betales, men i Mangel deraf maae

samme lige med andre slige Omkostninger, som til De¬

linqventers Forflegnlng, Varetægt og Afstraffelse med¬
gaae, paa Amtet lignes.

23 Aug.

Rescr. (til Vice=Statholderen, ogsaa at tilstille
Amtmændene i hans Stift og Stiftbefalingsmæn¬
dene i de øvrige Stifter, for at tilskikkes Amtmæn¬

dene, og at bekjendtgjøres Dommerne, rigtige Gjen¬

parter), ang. hvad Sorenskriverne og Laug¬
mændene i Norge maae nyde for Aastedsforret¬
ninger samt for Actens Beskrivelse i disse og andre
Sager.

Gr. Der skal ofte forefalde Disputer imellem vedkom¬

mende Parter= og Sorenskriverne i Norge, ang. disse sidste
deres

(0) Betalingen forhøiet ved Prom. 22 Jan. 1785.
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deres Salarium og Betaling saavel for Dommes og Acter¬
23 Aug.
nies Beskrivelse i forekommende Processer, som og fornem¬
melig i Aastedssager for deres Mødende og Rettens Betje¬

ning paa Aastedet, naar der forlanges Opsættelse, og der
saaledes maae holdes slere Sessioner; ved det at Soren¬

skriverne for enhver Session paastaae det samme, som For¬
ordn. af 24 Febr. 1708 tilstaaer dem i Salario for den

førsts Session, som efter Forordningens Intention skulde
være den eeneste Session. Til slig Misbrug og urette For¬

staarlse af Forordningen at forekomme, befales,

At Sorenskriverne i slige Tilfælde for den første
Session og de 3 første Dages Forretning nyde Betaling
efter den allegerede Forordn. af 24 Febr. 1708; men, i
Fald Forretningen paa Aastedet flere Dage maatte ved¬
vare, eller og flere Sessioner paa Aastedet maatte behø¬

ves og blive holdte, da skal Sorenskriveren, foruden
fri Skyds og Diætpenge, som han efter Forordningen
nyder paa Reisen, for hver Dags fulde Forretning nyde

1 Rdlr., men af Bønder kuns en Sletdaler, hvilket og

i Proportion skal gjelde om Laugmændene og Over¬
rettens Betjente, saa at de i denne sidste Tilfælde for hver

Dags Forretning nyde 2 Rdlr., men af Bønder kuns 1

Rdlr. Men hvad angaaer Sorenskrivernes Salartum
for Actens Beskrivelse enten i Aasteds= eller andre
Sager da skal dermed stricte forholdes efter Norske Lovs

1te Bogs 23de Cap. 7de Art.; og maae Ingen under¬

staae sig derfor at tage eller fordre mere end Loven expres¬
se tillader.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), adskilligt 23 Aug.
ang. Muursvendene i Kjøbenhavn, saasom deres
Tidepenge og Sygebssse, Santlinger, Fremmedes
og Flyttendes Anmeldelse, m. v. (4).
Gr. Magistraten har forestillet, at, siden de 4 ß Tide¬
penge, som i den 27de Post af Laugs=Artikiene dat. 31

Aug. 1742, er befalet, at hver Svend skal betale maa¬
nedlig

(0) Cfr. Rescr. 26 Martii 1762.

V. Deel. 1 Bind.

2l
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23 Aug. nedlig til fattige syge Svendes Underholdning og Begravel¬
se, ikke har kundet være tilstrækkelige til de Syges Under¬

holdning, men skal være medgaaede til de Dødes Begra¬
velse, har Svendene imellem sig selv vedtaget, aparte

ugentlig at betale 16, som skak være anvendt til de Sy¬

ges Underholdning. Men, da nogle af Svendene nu skal
findes uvillige, og ikke skal ville betale denne vedtagne 1d¬
givt, fordi derom ei er nogen Anordning, og de dog al¬
ligevel, naar dem paakommer Svaghed, gjerne vil have

Hjelp, og da skal overhenge de øvrige Svende om Assisten¬
ce: saa befales:

Enhver Svend i Muurmester=Lauget skal, foruden
de i Artiklene som meldt, anordnede Tidepenge, be¬

tale ugentlig 1 ß; hvilke Penge, ligesom hidtil skeet er,

skal forvares i en Bésse, til de syge Svendes Underhold¬

ning, til hvilken Bøsse skal være 3 Nøgler hvoraf de
3 Svende som efter Sædvane, maanedligen= af For¬
mændene efter Omgangs=Tour i Lauget udnævnes til sy¬

ge Svende, skal have hver een Nøgle: og skal enhver
fattig Svend, imedens han er syg, og ei kan arbeide,
deraf nyde ugentlig 4 Mk. (e). — Ellers som Magi¬
straten tillige har berettet at der ofte ved Svenderes

Forsamling forefalde adskillige Disputer og Uroligheder,
og at Formændene, til sligt at forekomme, have begjert,

at en gammel Anordning, som Ao. 1724 ved holdte
Laugs=Samling skal være fastsat, maatte paa nye blive
publiceret iblandt Svendene, og ee trykt Exemplar der¬
af opslaget paa deres Herberge: saa ril Kongen ligeledes

herved have denne i Aaret 1724 fastsatte, og ved Magi¬

stratens Forestilling in Copia fulgte, Anordning (1) ap¬
proberet, til Efterlevelse for Muursvendene.

23 Aug.

Rescr. (til Magistraten, og Notits til Indqvarterings¬

commissionen, i Kjøbenhavn), ang. at Huus-Eierne maae
herefter fra næstk. Michelsdag tillægges 4 Skilling Dag og
Nat

(e) Forandret ved Rescr. 6 Aug. 1772 0g 5 Martii 1784;
see Rescr. 11 Novbr. 1785.

(5) Findes i Plac. af 28 Aug. 1754; see anførte N. 6
Aug. 1772.
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Rat for hver af de hos dem indqvarterede Gardes Kam¬ 22 Aug.
mer, Stald og Loftrum. (Efter Magistratens Forslag,

saasom de forhen betalte 3 Skill. vare for lidet, m. v. (8)).

Rescr. (til det comb. Admiralitets- og Commis¬23 Aug.

sariats=Collegium), ang. en Commission til at

undersøge og paakjende utilladeligt Pantelaan
imod Forordn. af 29 Junii 1753 om Assistentshuset i
Kjøbenhavn, og Inqvisition om saadant Laan, m. v.

Gr. Collegium har andraget, hvorledes Assistentshusek
og dets Privilegio, som forhen, imedens det var under

private Folkes Behandling, saa og nu, da det er henlagt
til Søe-Etatens Qvæsthuus, tilføies stor Fornærmelse og
Afgang ved mange hemmelige Laane=Huse og andre paa

Pant Udlaanende, der hensidde, og berige sig ved træn¬
gende Fattiges Udsuelse; til hvilket at hemme og forekom¬
me, Colleg. vel har tænkt, at den almindelige Lovens Vei¬
ved at anlægge Forhør ved Politie=Retten, og siden Action

for vedkommende Foro, skulde kundet været et tilstrækkelig

Middel, og korteste Maade til at erholde Ret imod slige
Opertrædende; men, da Politie=Retten overhyppes med
saa mange andre Sager, Forhører og Vidners Førelse,

og der ved Angivelser, og ved at bemode sig, at faae saa¬
danne uberettigede Pantelaanere opdagede, ere allerede 17
til 13 Sager gjort anhængig ved Retten til Vidners Fø¬
relse, og næsten ligesaa mange ere imidlertid ved Angivel¬

se anmodede at forskaffes Ret over efter Forordn. af 29
Juuii 1753, saa vilve Sagerne imod de Skyldige derover

sættes i Langdrag, og da hos Endeel maaskee Forsegling
af det hos dem befindende Pantegods, de Vedkommende,
der havde laant paa Pantet, opholdes fra at faae deres

Pant tilbage, og gjøres misnøiede: derfore Collegium for¬

mener, at det vilde blive den korteste Vei til at faae de¬
slige Sager afgjorte, om der, ang. slig utilladelig Laan
päa Pant, blev anordnet en Commission, som maatte au¬
thoriseres til, efter indkommende Klage sra Qvæsthuus¬

Directeurerne over en og anden dem bekjendt og ved An¬
givelse anmeldte Pante=Laanere, at tage Sagen til Un¬

dersøgning, de imod dem førende Vidner at afhøre, og
over dem efter Forørdningen og deres Forbrydelsers Beskaf¬
fenhed ät afsige Dom, m. v.

Under denne Dags Dato er Doctor Juris Fr. Chr.

Sevel og Auditeur V. F. Koren befalet, som Commis¬
sarier at foretage sig ommeldte Sager, ang. utilladelig
21 2

(1) See Rescr. 2 Martii og 30 Novbr. 1764.

Pan¬
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23 Aug Pantelaan imod Forordn. af 29 Junii 1753, til Under¬

søgning, at afhøre de herom førende Vidner, samt over
de Skyldige at kjende og dømme til Undgjeldelse som ved¬
bør efter deres Forseelses Beskaffenhed: saa vil Kongen,

i Anledning af berørte Collegii Forslag, end videre til
Commissionens Befordring og Fremgang have bevilget
6. 1.

følgende Poster: At Qvæsthuusdirecteurerne, som

Assistentshusets Directeurer, naar de ved Augivelse eller

paa andre Maader skulde faae Kundskab om ulovlig Pen¬

gelaan paa Pant, med tiltagne Politie (som efter Re¬
qvisition strax, uden ringeste Ophold, uden at siges hos

hvem der skulde skee Forretning, uden nogen Paaskud el¬
ler Vegring, mindre at give nogen Kundskab, skulle væ¬
re følgagtige) maae med deres antagne Betjent hos En¬

hver uden Henseende til Stand og Vilkaar, inqvirere,
om samme Panter der virkelig befandtes i saa Fald la¬
de dem nøie opskrive og efter Omstændighederne med

eget og Betjentes Segl forsegle, eller anderledes i Sik¬
5. 2,

kerhed bringe: Forretningen over det som saaledes fin¬
des, og ved Undersøgningen maatte forefalde, samt hvad

Assistentshusets Betjente kunde finde fornøden, kortelig
der at examinere, Pante=Laanet angaaende, skal strax

og uden Ophold af Betjentene underskrives, uden at no¬
gen Procurator maae tilstædes at være derved, eller ved

den derover forfattende Forretning Noget paa Pante¬
5. 3.

Laanernes Vegne at dictere. Dersom Nogen skulde vise

sig hinderlig, eller uvillig, til at oplukke Bærelser

og Gjemmer, da have Politiens Betjente paa Assi¬
stentshuus= Betjentens Paafordring uvegerlig selv at

aabne, og inqvirere paa de Steder, han formener
Pantet at være skjult. Men hvo, som herudi gjør Mod¬

stand, eller bruger Gevalt, maae med Magt tvinges
og tages Assistence ved nærmeste Vagt eller anden Ret¬

tens =Middel, da den sig herimod Forgribende siden ved
ende¬
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endelig Dom med tilstrækkelig Mulct eller anden haard 23 Aug.
Straf efter Omstændighederne bliver at ansee. Dersom

1. 4.

der hos nogen skulde forefindes saadan Mængde af adskil¬
ligt Gods og Løsøre, at det ikke kunde ansees for at

være een Mands Boeskab, eller at tilhøre ham, men af

Omstændighederne haves Aarsag til at præsumere, at det

maatte være Pant, da, uagtet intet Pante=No. derpaa
skulde findes, maae dog med Forretningen fortfares, paa

det Sagen nøiere kan examineres. Dersom Segl, som

§. 5.

vorder sat for sligt Gods i den derover holdte Forretning,

siden findes brudt, eller andet Tegn til Underslæb, da
skal Vedkommende med tilstrækkelig Mulct ansees, ja

vel og efter Omstændighederne, som dem, der bryde
Segl i Stervboer; og ellers, om Noget af det i For¬

retningen anførte eller som kunde bevises at have været

der skulde blive borte, dertil være ansvarlig, og efter
Billighed betale (h). De Panter, som En ikke vil til¬

§. 10.

staae, hvem tilhøre, overleveres Assistentshuset til sikker
Bevaring, indtil Eierne sig derom sammesteds melde.
Skulde det enten ikke være mueligt, inden 6 Maaneder,
eller i det Høieste inden et Aars Forløb, at de indklage¬

de Sager kunde bringes til Endskab, eller og det siden

maatte befindes, at Laan paa Pant imod ubillig og for¬
budne Rente, til Assistentshusets Præjudice, saa stærk
skulde gaae i Svang, at en bestandig Inqvisitions¬

commission vilde være nødvendig, til sligt at hemme,

da vil Kongen, efter derom gjørende Forestilling, være
betænkt paa, efter Omstændighederne enten at bevilge
Commissionen prolongeret, eller en nye Commission at
anordne. — Saavel de nu beskikkede Commissarier som
Qvæsthuusdirecteurerne bør Gjenpart heraf meddeles.

L1 3

Land¬

(h) S. S. 6=9 angaaer ikkun Commissionen, Proceduren
derved, og Appel derfra; og da den, som af §. 11
kan sers, ikke var en bestandig Commission, kunne

disse Poster her undværes.

5. 11.
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Land-Etatens Gen. Commissariats Skriv. (til

3 Sept.

Stiftbefalings= og Amtmændene samt Comman¬
danterne i Danmark), ang. at der efter Kongelig

Resolution under 28 Aug. 1754, maae til Ander¬
saatterne i Danmark, som opbringe nogen Fæstnings¬

Slave, og ham anholde, indtil han kan føres tilbage,

betales 4 Rdlr. Opbringerpenge; og at Commandan¬
terne skal i saadanne Tilfælde see Betalingen erlagt til

Vedkommende (i).

18 Sept.

Rescr. (til Overhof= og Hof=Marechalen samt

Dronningens Overhof= og Prinsesse Charlotte
Amalies Hofmester), ang. at, naar nogen frem¬

med Collectant indfinder sig ved Hoffet, og af
Kongen, Dronningen eller Prinsessen bliver gratifigeret

med en Gane, maae det ei i deres Collectbog annoteres.
(Paa det de ikke deraf skal tage Anledning, med samme
at omgaae, og dem forevise, ligesom det var dem tilladt
at collectere; da det befindes, at der i Khavn ofte indfin¬

de sig fremmede Collectanter, som ei alene der omgaae med

Collectbøger Huus fra Huus, men endog gaae det hele
Land omkring, da Ingen tør tage deres Collectboger fra

døm, og sende dem til Directionen for de Fattiges Væsen,
som ellers er befalet, just fordi Kongens høie Navn og Ga¬
ve deri er indført, og fordi de beraabe sig paa mundtlig
Tilladelse:—

samt paa det at al saadan utilladelig Col¬

lection kan forekommes og blive afskaffet).

13 Sept.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), Notits
om Forestaaende; og Befaling, at fremmede Col¬
lectantere, som ei have Kongelig Tilladelse, ei maae gi¬
ves Noget, men skal anholdes, med videre (k).

13 Sept.

Rescr. (til Biskopen over Sjællands-Stift),

Notits om Foreskrevne.
Rescr.
() See og Rescr. 29 Sept. 1752.

(k) Sees i Alacaten af 18 Sept. 1754.
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Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Sjellands¬ 13Sept.
Stift), ang. Salarium ved Skifter og Auctio¬

ner samt Vurderingsmænds Udmeldelse og
Auctionsskjøders Tinglysning; Skiftebreves forsvar¬

lige Beskrivelse, og naar over Eiendomme maae holdes
2 eller 3 Auctioner, m. v.
Gr. I Anledning af Stiftamtmandens Forestilling er

Kongen foredraget, hvorledes der i adskillige Kjøbstæder i

Sjelland, og i Særdeleshed Helsingøer ved Skifternes
Behandling- og de derved forefaldende Auctioner, skal ha¬
ve indsneget sig en og anden imod Loven stridende Mis¬

brug, til Tynge og Besværing for de Stervboer, som kom¬

me under Skifteforvalternes Behandling og Administration.

Stiftbefalingsmanden haver at advare og tilholde ved¬
kommende Magistratspersoner og øvrige Rettens Be¬

tjente som med Skifter eller Auctioner have at bestil¬
le, saavel i bemeldte Helsingger, som i andre Kjøbstæder
i Stiftet, hvor det maatte eragtes fornøden, at de i al¬

le Maader holde sig Loven og Forordningerne efterrette¬
lig, og ikke understaae sig, enten at beregne sig selv, el¬
ler at tilstaae og tillægge Andre mere for deres Forret¬

ning, end samme udtrykkelig tillade; og i Særdeleshed

5. 1.

maae Skifteforvalterne ikke under Navn af Forseg¬

lingspenge, Tillysningspenge, eller andet Paaskud,
beregne sig mere i Skifte=Salario, end Lovens 1 —

(25 — 24 dem for deres Umage tillægger, hvilket skal

deles imellem dem samtlig, hvor de ere flere, uden at

den Eene eller den Anden iblandt dem noget derudenfor
i Særdeleshed af Stervboen maae tillægges. For de be¬

§. 3.

høvende Vurderingsmænds Udmeldelse maae, naar

samme skal skee af Øvrigheden, betales 1 Mk. D. og ik¬

ke mere; ei heller maae for et Auctionsskjødes Ting¬
lysning, uden for Kjøbenhavn, betales mere, end Lo¬
vens 1— 25 — 5,6, 10, 14. expresse, tillader. Skif¬
teforvalterne skulle have Indseende med, at Skiftebre¬
L1 4

vet

5. 3.
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13 Sept. vet gives forsvarligen beskrevet og at Bladene skrives

fuldkommen, saa at paa hver Side er 26 Linier, med

smaa Bredder (1); og at intet videre derudi indføres
end det som til Skiftet, og Underretning for Vedkom¬
5. 4.

mende, endelig behøves. Da det og paa adskillige Ste¬

der skal være Brug, at en Eiendom, i hvor ringe Vær¬

die den end maatte være af, ikke bortsælges, førend paa

3die Auction, omendskjønt det ofte er kjendeligt, at
Boen ikke derved kan profitere noget, men tvertimod ta¬

ber de Omkostninger, som de adskillige Auctioner med fo¬
regaaende Publication udfordre, hvorved det og skal være

arriveret, at, da en Eiendom eller Plads i Helsingøer

paa 3die Auction er bortsolgt, have Auctions=Omkost¬
ningerne beløbet sig til mere end Halvdelen af det, der

blev betalt for Pladsen: saa have vedkommende Skifte¬
forvaltere, ved Auctionernes Foranstaltning, i alle

Maader at see paa Stervboens Tarv og Bedste, og ikke
uden Fornødenhed stille en Eiendom, særdeles naar den

er af meget ringe Værdie, til anden eller tredie Aucti¬
on, naar den paa første Auction beqvemmelig kan bort¬

sælges, og det er klart, at Stervboen ved de flere Aucti¬
oner ikke kan profitere Noget. — Skulde der ellers i

Henseende til Auctionernes Bekjendtgjørelse, eller

Vurderingsmændenes Betaling, noget kunde fastsæt¬
tes, til Menage for Stervboerne, uden at medføre an¬

den Uleilighed, da haver Stiftbefalingsmanden, efter
foregaaende Overlæg med vedkommende Magistrater sam¬

me paa bedste Maader at foranstalte.

13 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Fyens¬
Stift), ang. at de Indvaanerne i Nyborg uden

for Grundtaxten tilhørende Markjorder fritages
fra Byens Onera (m).
Gr.

(D) See Plac. 9 April 1783.

(m) Cfr. Rescr. af 16 Julii 1783.
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Indvaanerne have andraget, hvorledes Taxeerbor¬ 13

Sept.

gerne der i Byen, som til Standqvartererne, Betjente¬

nes Løn og andre Staden paaliggende aarlige Udgivters
Ligning blive udnævnte, ved saadan deres gjørende Taxa¬
tion og Ligning ofte skal foraarsage Tvistighed og Klage¬

maal, i det de ansee den liden Avling, som nogle Ind¬

vaanere have af deres Jorder i Marken, og som de til

deres fornødne Creaturers Foring har maattet tilkjøbe sig,
samt aarlig maae lade dyrke, ligesom en borgerlig Eien¬

dom eller Næring, hvörpaa Indqvartering og Paalæg til
Byens staaende Udgivter kunde lægges, uagtet disse deres
Markjorder aldrig har været under Byens Grundtaxt ind¬

dragen, eller med Gaardenes og Husenes Grund og Byg¬

ninger annecterede, men ere private Eiendomme, som
Indvaanerne imellem sig selv kjøbe og sælge uden nogen

Hensigt til deres eiende taxerede Grund og Bygning i Sta¬
den; hvorfore de (efterdi Kjøbstædernes Markjorder, som
ei ligge under Husene og Gaardene, og ikke i Grundtax¬

ten ere anførte, ere fri for at contribuere til Indqvarte¬

ring og andre ordinaire Byernes Udgivter, og hvorom og
i endeel Kjøbstæder i Danmark slige Anordninger forhen

ere blevne gjorte) derhos have begjert Befaling, at Ind¬

qvarteringen og andre Byens Udgivter, i Nyborg ligesom
i andre Kjøbstæder, ikke skulle lignes eller lægges paa Sta¬
dens Eiendoms=Jorder, men paa Grund= og Bygnings¬
Taxten samt Indvaanernes Næring der i Byen, da deres

Markjorder desuden ikke ere ufri for Tiender, og en stor

Deel deraf, foruden andre paaliggende Byrder, endog
med en aarlig Jordskyld til Kirken ere besværede.

Thi bevilges, at disse og slige Nyborg=Byes Eien¬
doms=Markjorder, sem ikke høre eller ligge virkelig un¬
der Gaardene og Husene, for Indqvarterings=Skatten

og andre Byens Onera og Udgivter, som af Taxeerbor¬

gerne lignes og lægges paa Byens Indvaanere, efter de¬
res Grunde og Bygninger samt Nærings=Brug, maae
være befriede.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. at 13 Sept.
Auctions=Directeurerne i Kjøbenhavn skal
qvartaliter aflægge Regnskab og Rigtighed for de oppe¬
baarne Salarier (n); og at det i Henseende til Magi¬

stratens Ansøgning, at maatte disponere over Aucti¬
onsdirecteur=Tjenesterne ved Stadens Jurisdiction,
L1 5
(n) Forandret ved Rescr. 3 Julii 1771.
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13 Sept. naar de vorde vacante, skal forblive som hidindtil.
(Magistr. androg, at Directeurerne altid forhen stilte Cau¬
tion for de oppebaarne Penge, og qvartaliter indleverede
dem tilligemed Regnskabet, men fra 1741, da Kongen be¬

skikkede dem, ikkun aarlig efter Bestallingen; og, da Ge¬

heimergad Rappe fratraadte Overpræsident=Chargen til
ult. Junii, og Regnskabet over Magistratens Indkomster

maatte til den Tid sluttes, beordrede Magistr. Directen¬
rerne ligeledes at slutte deres Regnskaber og indlevere Be¬
holdningen, hvorved disse vegrede sig.

Magistr. begjerte
derhos, at, ligesom Auctions=Salarierne i Khavn fra
*

umindelig Tid har været henlagt til Magistratens Løn, og

denne stedse været berettiget til, selv at antage Auctions¬
directeurer eller Fuldmægtige intil Aar 1741, da Kongen,

i Steden for 1, beskikkede 2, Kongen da vilde conserve¬
re Magistraten ved de gamle Privilegier, og restituere sam¬
me den havte Herlighed, m. v.

13 Sept.

Rescr. (til Politiemesteren, og Notits til Ma¬

gistraten, i Kjøbenhavn), ang. at i Politie=Sa¬

ger maae ingen Procurator mede for Politie¬
Fammer-Retten, saalænge Forhøret varer.
Gr. I Anledning af en Forestilling fra Commandanten
er Kongen bleven foredraget, at, da det ved Rescr. af 19

Aug. 1726 er anbefalet, naar imellem de Militaire af

Garnisonen i Khavn eller Citadellet Friderichshavn, og

Borgerskabet i Khavn, maatte forefalde nogen Tvistighed,
at deslige Sager, som Vedkommende maatte foraarsages
at indklage til Politiet over Borgerskabet, i Politie=Col¬

legio skulle paadømmes, og ligeledes, naar Borgerskabet
havde noget at klage over de Militaire, sligt til vedkom¬

mende Regiment skulde indgives og paakjendes; det og ved

Forordn. af 5 Jan. 1731 er reglerct, at de Militaire skal
ialle

Politie=Sager, naar derover paa Politiekammeret,

ien dertil af den Militaire Chef commanderet Officeers

Nærværelse, først var holdt Forhør, for Magistraten og
de dem adjungerede Officerer indstævnes, og der a prima

instantia lide Dom: saa, naar en Militair klager, eller skal
afhøres paa Politiekammeret, skal derved i Følge oven¬
meldte Forordn. alene møde en Officeer af vedkommende

Regiment, fornemmelig i den Hensigt, at den fordrede
Militair indstiller sig til den berammede Tid, og bruger
vedbørlig Respect for Retten; desligeste, naar en civil Per¬

son tiltales over en indkommen Vagtrapport, at den paa
den T.d vagthavende Officeer eller Under-Officcer maae

paa den Tid ved Politie=Forhøret være overværende, for

at give Retten behøvende Oplysning, og at see Angivelsen
beviisliggjort: bvorimod, naar den anklagede Civile over

det imod ham indgivne summarisk, og, om skulde behøves¬
ved
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ved Qvæstioner, skal afhøres, paa hans Vegne skal frem¬ 13 Sept.
stille sig en Procurator ved Retten, der som oftest ved Ex¬

ceptioner ikkuns skal soge at sætte Sagen i Forhaling og
Vilderede, for at Vedkommende kan vorde gjort kjed af,

den videre at forfølge; hvilket for nogen Tid siden skal og
have tildraget sig i en af Lieutenant Schnitter imod
Brændevinsbrænder A. Larsen, formedelst brugte utillade¬

lige Opførsel imod en af Mandskabet fra Besterports=Vagt,
for Politiekammeret indklagede Sag, hvor en Procurator
skal have mødt paa Brændevinsbrænderens Vegne, og un¬
der Exception, samt begjerte Dilation, for, efter Fore¬
givende, ved Contra=Klage at ville actionere Lieutenan¬

ten, har hindret, at den Anklagede ikke er bleven forhørt,

som Commandanten har formeent at findes stridigt saavel
imod Politie= og Commerce=Collegi Instruction af 23
Martii 1708, §. 6, der forbyder Procuratorers Møde for
Politie=Retten, undtagen i de Sager, der maatte betræf¬

fe nogen Straf paa Æren, Legemet til Beskæmmelse, el¬

ler 30 Lod Sølvs Værdie, saa og imod Politiemesterens

Instr. af 24 Martii 1741, og derfor ved Skrivelse har fo¬

respurgt sig hos Politiemesteren, om bemeldte Instructio¬

ner endnu vare i Vigeur, eller ved senere Befaling op¬
hævede; men at Politiemesteren, paa Grund, at de anfør¬

te Instructioner alene vedkomme Politie= og Commerce¬
Collegium, og ikke Politiekammer=Retten, samt, at det
ikke er andre Aager Instructionen ommelder, end alene

Politie=Sager, har holdt det betænkeligt i slige Sager,
som denne imod Brændevinsbrænderen Judstævnte, der) i

Følge Rescriptet af 1726, ved Politiekammeret skal under¬
søges pro et contra,hvor der skal afhøres Vidner, og ik¬
ke kunde vides, om han paa Æren, Legemet til Beskæm¬

melse, eller 30 Lod Solvs Værdie, ved Politie= og Com¬
merce=Collegio skulde blive straffet, nogen Procurator at
afvise, førend derom er skeet anden allern. Anordning.
Da, omendskjønt at disse Sager, der saaledes ved Rescr.

af 19 Aug. 1726 ere henlagte under Politie=Retten, vel
ikke altid for Politie=Sager kunne være at ansee, og føl¬

gelig det Fundament, paa hvilket Instructionen af 1708
forbyder Procuratorers Admittering for Politie=Retten,

kunde synes i Henseende til benævnte Sager, at cessere,

hvilket skal komme overeens med det som herudi bestan¬

dig skal have været Praxis, saa at Politiemesteren, i slig

Henseende kan og have havt nogen Føie til, ikke at ville

afvise Procnratorer fra Politie=Retten i disse Sager; saa
dog, da de Sager, som reise sig af de Militaires Klager
over en Borger, skal efter Rescriptet afgjøres ved Politie¬

Retten, dg slige Sager dog gjerne ere af den Beskasfen¬
hed at en Procurator lige saavel i dem, som andre Po¬

litie=Sager, kan undværes, i det mindste saalænge For¬
høret varer, da Ovæstionen meest alene angaaer et simpel

Factum, som enten tilftaaes eller bevises; hvortil kommer,
at, omendskjønt de allegerede Instructioner tillade at ad¬
mittere

1754.
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13 Sept. mittere Procuratorer i visse Sager for Politie=Retten, som
ere af nogen Betydenhed, det dog ikke ved Politiekamme¬

ret kan skjønnes, om Sagen er af den Importance eller ei,
førend Forhøret ved Politiekammeret er til Ende, og Sa¬
gen for Politie= og Commerce=Collegio indkommer er fun¬
den for godt,

At de Militaires Sager med Borgerskabet, som ved

Rescr. af 19 Aug. 1726 ere henlagte under Politie=Ret¬
ten, i alle Maader skal ansees og behandles som Politie¬

Sager, og i dem ligesaa lidet, som i andre Politie¬
Sager nogen Procurator tillades at møde for Retten,

saalænge Forhøret paa Politiekammeret varer; men,
naar Forhøret er til Ende, og Sagen kommer for Poli¬

tie= og Commerce=Collegio (O), da, saafremt den Civile
Part efter Sagens befundne Beskaffenhed og givne Til¬

ladelse, skulde ville betiene sig af Procurator, og labe
ham møde for sig i Retten, skal den Militaire Part ili¬

gemaade, efter hans derom gjørende Ansøgning, af Ma¬

gistraten beskikkes en Procurator til Forsvar (P).
18 Sept.

Rescr. (til Land-Etatens General-Commissariat), ang.
at Hvervingen til de 2 Norske gevorbne Regimenter
endnu i 3 Aar aldeles skal være forbuden udi visse na¬

tionale Regimenters Districter i Norge (9).
20 Sept.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Aalborg¬
Stift), ang. at mange og diverse Debitorer ikke
kan under eet indstævnes eller dømmes (r).
Gr. Byefogden og Skriveren i Aalborg have andraget,
at iblandt andre ulovlige der i Byen prædominerende Ved¬

tægter er ogsaa den, at Indvaanere eller deres Fuldmæg¬
tige holde sig berettigede at indstævne saa mange Debito¬
rer under eet Stævnemaal, som dem godt synes, uden
der¬

(0) See Forordn. 15 Junii 1771, §. §. 3, 7. Rescr. 20
Aug. 1772, Plac. 10 Junii og Prom. 10 Octobr. 1778.
(p) Cfr. Rescr. 27 Sept. 1765.

(9) See Rescr. 15 Martii 1758.

(1) See dog Rescr. af 23 Febr. 1759 og Prom. 26 Ju¬
nii 1778.
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dertil at bruge mere af det stemplede Papir end til een Sag,
og uden at betale Rettens Gebyhr for mere end een Sag,

20 Sept.

saa at det er mødt dem paa Byetinget i Aalborg, at en

Procurator, i en Sag for en Stervboe, har i Retten hef¬
tet en Memorialvarsel, i hvilken ved Varselets Forkyndel¬

se har været indstævnet 36 Personer, men ved dets Heftel¬
fe skal alene være bleven Sag anlagt imod 15, til hvilken

Processes=Maader Byefogden og Byeskriveren formene, 1)
at Loven dertil giver ingen Anledning, siden den om Varsel

og Stævnings Forkyndelse taler ei in plurali men in singulari,
i Henseende til dem, som tiltales, hvilket de formene yder¬

mere at bestyrkes ved de i Forordn. af 13 Martii 1688 og
4 Martii 1690 befalede Forseglings= og Skriver=Penge:

2) berette de, at det er en Defraudation mod det stem¬
plede Papirs Forordning, saasom der til Stævning imod

Enhver af forbemeldte 15 Personer burde været ligesaa man¬

ge Stykker 6 Skills Papir, og til hver Doms=Act 3 Ark
24 Skills Papir; 3) melde Supplicanterne, at den nu bru¬
gende Maade er dem i deres Embeders ringe Indkomster

en særdeles Afgang, da 15 flere diverse Personers og De¬
bitorers Forsvars=Skrifter foraarsage adskilte Domsslutnin¬

ger, og følgelig gjør en Act vidtløftigere, saa at de begge
saaledes have 15 Gange saa megen Umage dermed, som
med een; og 4) at Lovens 1— 24— 34 viser, at over di¬

verse Personer skal udstædes diverse Domme, da den befa¬
ler erpresse, at, naar Udlæg er skeetsefter Dommen, skal

den udleveres til den Skyldige med Paaskrivt, som ei kan
skee, naar derudi ere flere end Een indbegrebne: hvorfore

Byefogden og Skriveren d. 19 Martii a. p. i Retten have
gjort deres Erindring i Protocollen imod bemeldte af Pro¬
eurator Schmidt imod saa mange Debitorer under eet an¬
lagde Søgsmaal, og tilladt ham at gaae frem med Sa¬

gen imod dem alle, men reserveret sig Kongens Ret og de¬

res Salarium; i hvilken Henseende de have udbedet sig Re¬
solution, om mange diverse Debitorer kan eller maae ved

eet Kald og Varsel eller Stævnemaal indkaldes, og under
een Sag tiltales eller dømmes. — Da, saasom Praxis

som Supplicanterne have andraget at prædominere i Aal¬

borg, nemlig at en Creditor ved eet Stævnemaal, og un¬
der een og den samme Sag, indkalder &ampc;c.: (5) Ac¬

tens Beskrivelse: saa befales, at tilkjendegive Byefogden
og Byeskriveren i Aalborg,

At, da een Stævning og Dom &amp;c. (t).

Bevilgning, at de Papistiske paa St. Crux, 20 Sept.
St. Thomas og St. Jan kunne frit øve deres
Religion, og vente sig til Betjeninger befordrede.
Gr.

(5) Hertil som den sidste Deel af Grundene i Rescr. 3
Jan. 1755.

(t) Det Øvrige som samme Rescr. af 1755.
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20 Sept.

Gr. Nicolaus Svite som fra Øen Montserat under

America skal med Familie= være flyttet over til St. Crux.,
har anholdet, at, som han bekjender sig til den Papistiske

Religion, og han til sine der paa Landet sig tilkjøbte Eien¬
domme og Plantagers Drivt og Brug har overbragt et

temmelig stort Antal Folk, baade af hvide og sorte Perso¬
ner, der mesten alle ere af samme Religion, Kongen des¬
aarsage vilde bevilge, at saavel de Papister, som nu ere

der paa Landet, som og de, der herefter sig paa de Kon¬
gen under Ameriea tilhørende Øer ville nedsætte, maatte

tillades at kbygge Kirker til deres Gudstjeneste derudi at

øve, samt indføre saa mange Præster og Geistlige, som
de maatte finde for nodig, saa og at de under Kongens

Protectivn og Beskyttelse sig nedsættende Papister maatte

emhloieres og antages baade i Civile og Militaire Tjene¬
ster, hoortil de maatte agtes dygtige og beqvemme.

De Papistiske Indbyggere paa Kongens tilhørende

Øer under America, saavel St. Crux som St. Thomas
og St. Jan, maae være forundt deres Religions fri
Øvelse, saa at de maae bygge saa mange Kirker, og
indføre saa mange Præster og andre Geistlige, som de

finde nøbig (dog Jesuiter undtagne, som sig ikke der
maae lade finde eller opholde, ligesom og til den Ende

de Jesuiter, som paa St. Crux nu allerede skal være,
der et længere maae forblive, end til at andre Geistlige
eller Præster i deres Sted kan bekommes). Saa tilla¬

des og, at de Geistlige af andre Ordener, end den Je¬
suitiske, maae bruge og klæbe sig i deres Ordensklæder.
Bemeldte Undersaatter af den Papistiske Religion kan
med Tiden efter befindende Omstændigheder vel og gi¬

ve sig Forhaabning. om, til en eller anden Betjening
paa bemeldte Kongelige Øer at vorde befordret, undta¬
gen til de Betjeninger, som enten ere i Gouvernemen¬

tet eller høre til den der værende Commando.

26 Sept.

Canc. Skriv. (til Raadstueskriveren i Kjøben¬

havn), ang. at det ved den 1te og 3die Post i For¬
ordn. af 5 April 1754 om Skifte=Salarium &amp;c. vil ha¬

ve sit Forbliyende. (Saasom det i de af ham, der fore¬

stillede at ville tilføies Tab ved benævnte Poster i Forord¬
nist¬
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ningen, og hvilken ansaaes at stride imod Privil. af 10 26 Sept.
Febr. 1682, anførte Tilfælde (u) ikke skjønnes, at For¬

ordningen betager Rettens Betjente i Khavn noget af det,

som dem efter Bev. af 1682 med Rette kan tilkomme).

Rescr. (til Amtmanden over Stavanger=Amt, 27 Sept.

og Notits til Rentekammeret), ang. Diætpenge
for Procuratorer, som formedelst anbefalede De¬
linqventsager behøve at reise (V).
Gr. En Foged nægtede at betale 2 Procuratorer de Diæt¬

penge, som dem ved Rescr. af 11 Maii 1742 vare tillag¬

de, i Formening at dette Rescr. ved Forordn. af 13 Jan.
1747 var ophævet. — Som bemeldte Rescr. befaler, at
vedk. Rettensbetjente og Procuratores, ved forefaldende
Delinqventsager, skal godtgjøres deres beviislig udlagte
Penge og havte Udgivter til Reiser, Fortæring, og i an¬

dre lovlige Maader, hvilket ved bemeldte Fdn. af 13 Jan.

1747 alene forandres derudi, at der paa slige Reiser skal
gives fri Befordringskab: saa befales,

At Vedkommende, naar de formedelst anbefalede De¬

linqventsager behøve at reise fra deres Hjem, maae
nyde 2 Mk. daglig i Diætpenge, for den Tid, de ere

ude, og ved= saadan Forretning have at bestille.

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. Flyt= 27 Sept.

te= og Opsigelses=(r) Tiden for Huusleiere,
deres Leie=Conttacter, m. v. om dem og Huus=Eier¬
ne i Kjøbenhavn (V).

Rentek. Skrivelse, ang. at Eierne som have 28 Cept.
faaet Kongelige Skjøder paa det af Hans Maje¬
stæts
(u) At intet Salarium skal betales 1) af Testamenter,
førend ved den Efterlevendes Død, 2) hvor alle de,
som virkelig arve, ere myndige, da, naar endog de

testamenterede Arvinger alle ere myndige, findes dog
andre rette Arvinger udelukte, som ere umyndi¬

ge, ac. — Cfr. Forordn. 15 Junii 1771, §. 15. og
Regl. 13 Aug. 1777.
(0) See Prom. 12 Julii 1783.

(7 Forandret ved Rescr. af 9 Jan. 1761.

() I Plac. af 2 Octobr. 1754, see Piom. 5 Octobr.
1771.
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stæts Jordegods, som i Almindinger er opryddet,

28 Sept.

ere ikke berettigede til noget af Almindings=Skoven,

uagtet at i Skjøderne efter den almindelige Skjøde¬

Stiil findes anført, at med Gaarden følger den Skov

og Mark som dertil lagt haver. (Efterdi Skjøder¬
ne tillige formelde, at Kjøberne ikke blev overladt Gaar¬
dene med anden eller større Rettighed, end den som
derved befandtesda Gaardene tilhørte Kongen; og

Skyldsætnings-Forretningerne vise, at Opsidderne vare
forbudet at benytte sig af Skoven anderledes, end det

Loven tillader en Leilænding i Almindinger at maae hug¬

ge, nemlig fornøden Huus= og Bygnings=Tømmer, Brænd¬

sel= og Gjerdings=Fang, og ei videre, allermindst Maals¬
Tømmer, som i Følge af Loven tilhører Kongen, og for in¬

gen Andens end Hans Majestæts Regning maae fældes) (7).

Land=Etatens Gen. Commissariats Skriv. (til

28 Sept.
(Kongel. Re¬
sol. 25 Sept.

Regimenterne), ang. at den allerede for nogen Tid

siden suspenderede Afkortning, som til et Aars
Gage for Officererne af de Kongelige Trupper skulde i
Cassen reserveres, skal for den følgende Tid aldeles væ¬
re ophævet, og altsaa herefter ikke skee.

4 Oét.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands=Stift),

ang. at, naar et Proprietairkald staaer længe le¬
digt over 6 Uger, maae der accorderes med en af de i

Kjøbenhavn liggende solliciterende Præster til at for¬
rette Embedet, m. v.

Gr. Der er forefalden en Qvæstion imellem Stiftet Val¬

løe og Grevinde Schack, ang. Jus vocandi til Lidemarch¬
og Bjeverskov=Kald, hvor der ikkun er 4 Præster i Herre¬
det, af hvilke enhver har 2 Kirker, saa at de skulde hver

nde uge forsyne 4 Kirker med Tjeneste, da det vilde falde
Præsterne besværligt, nu Vinteren er forhaanden, og de

6 Uger efter Loven allerede ere forløbne; til den Ende

Provsten har indstilt, om en fremmed Præst maae antages
og lønnes af Suecessoris halve Deel af Naadens=Aaret,

indtil Sagens Uddrag, og Enken give ham fri Kost og
Fordringskab. Af Biskopens Erklæring fornemmes, at det.
tegner til, at det vil vare længe, inden Successor kan al¬

lern. confirmeres, og at det vil være Menigheden skade¬
ligt, saa og for de 4 Præster i Herredet alt for besvær¬
ligt:

(2) Af Lybeckers Udtog II. 245.
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ligt, om de nu, da de korte Dage tilstunder, skulde besør¬ 4. Oét.
—
ge denne Vacance, som ogsaa bestaaer af 2 Kirker.
Der maae accorderes med en af de i Kjøbenhavn lig¬

gende solliciterende Præster som i den øvrige Vacan¬
ces Tid kan betjene Kaldet, og lønnes af den Deel i
Naadens=Aaret, som tilkommer Successori, da En¬

ken i Kaldet forsyner ham med Kost, Logemente og
Flytning. Og skal det være en almindelig Regel for det
hele Stift, saa ofte det hænder sig for saadanne eller
deslige Aarsager, at et Kald maae staae længe ledigt over

de 6 Uger, Loven befaler, at Patronen skal kalde til va¬
cante Kald.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang. 4Oa.
hvorledes med Præstegaardenes Huse skal for¬
holdes.

Gr. Sorenskriveren over Rachestad-Fogderie har indbe¬
rettet, ut, da Norske Lov i 2— 12 — 4 paalægger Al¬

muen hvad Huse de skal istandsætte for deres Præst, og der¬
iblandt befaler, at de skal vedligeholde et Herrekammer,
skal Præsterne deraf tage Anledning at ville explicere dette

HerreLammer saaledrs, ligesom de vil have mange Værel¬
ser til: desaarsag, og i Henseende til de Besigtelser, So¬

renskriverne skal holde paa Præstegaardene, han derhos
udbeder sig Resolution, om et Herrekammer skal forstaaes
anderledes end eet, eller det samme skal bestaae af 10,

12 til 16 Værelser.

Det skal herudi stricte forblive ved Loven, og Almuen

ikke videre betynges end samme tydelig befaler.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen4 O3.

i Aarhuus), ang. det, som de Geistlige contribue¬

re til Aarhuus-Stifts geistlige Enke=Casse,
samt hvad Prioritet saadant og Cassens Laan hos dem
haver.

Gr. Med=Administrateurerne for Cassen have udbedet
sig Kongelig Consirmation paa efterfølgende Poster, som
de formene at ville tjene til bemeldte Casses Tarv og bedre

Istandsættelsé, nemlig: 1) Da Rescr. af 31 Aug. 1742
befa¬

V. Deel. 1 Bind¬

Mu
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4 Oét.

befaler, at enhver Præst og Rector i Stiftet, til bemeldte
Casses Forbedring, skal i hvert Synodo betale til Enke¬

Cassen 1 Rdlr., og samme Penge til Stistsprovsten skal
leveres, som derfor gjør Rigtighed i Synodo; det da, for

at forskaffe Cassen den visse befalede og paabudne Indtægt
uden Restance, hvilke endeel Præster og Rectores enten
kan have indeholdt eller herefter ville indeholde, maatte

være Cassens Administrateurer tilladt, ved Militair-Exe¬

cution at lade samme Penge indfordre, naar nogen reste¬

rer eller maatte findes uvillige til i rette Tid til Stifts¬
provsten at betale, dog at Cassens Administrateurer først

paa Restancen erhverve Stiftbefalingsmandens og Bisko¬
pens som Synodi og Cassens Præsidis, deres Approbation

til Militaire=Execution: 2) i Henseende til de Præster og
Rectores, som ere adjungerede, saavelsom residerende og
personelle Capellaner i Stiftet, at det med dem maatte

fastsættes saaledes: at de ikke skulde være forbunden til at
contribuere til bemeldte Casse, men at det vel maatte staae

dem frit for at interessere derudi, om de vilde, dog med de Vil¬
kaar, at de strax og inden næste Synodum sig dertil hayde at

erklære, samt svare ligesom andre Interessentere, fra deres
Embeders Tiltrædelse, dog at de adjungerede Præster og
46
Rectores, naar de engang succederede dem, de ett
adiun¬

gerede i Embedet, da burde være Interessent i Cassen,

og betale deres Contingent dertil, fra den Tid af, de ere

komne i Ægteskab i Fald de ei forhen lade sig til Cassen
anmelde: 3) som der skal være bleven en stor Deel Restan¬

ce til Cassen ved forefaldende Vacancer, enten formedelst

Præsternes Dødsfald, eller ved Forflyttelse der fra Stiftet,
det da maatte blive befalet, at den afdøde Præstes Sterv¬

boe, eller den forflyttede Præst, skulde betale den ene
Rdlr., som til næste Synodum efter Dødsfaldet eller For¬

flyttelsen burde erlægges, og Provsten i Herredet, hvor

enten Dødsfaldet eller Forflyttelsen fra skeer, være forplig¬
tet, samme at indtale til Cassen, men Successor siden at

betale efter bemeldte Rescript: 4) som det formenes at

være billigt, at de Geistlige i Stiftet, som contribuere til
Cassen, burde og i behøvende Fald, ved Laan af Cas¬

sens Formue hjelpes, ligesom og at Cassen burde være ved¬
børlig forsikret, for hvis den udlaaner, men de fleste Præ¬

ster derimod ei have fastere Forsikring end deres Præste¬
gaarde, hvilke dog efter Lovens 2 — 12 — 4 ei kan ta¬

ges i Pant høiere end for 100 Rdlr.; at Præsterne i Aar¬

huus=Stift, som behøve og begjere at laane Penge af
Stiftets geistlige Enke=Casse, saavel som og Cassen, da

madtte vorde forundt samme Frihed, som de Geistlige i
Sjellands=Stijt ved ovenmeldte Lovens Artiele. ere for¬

undte, nemlig, at i enhver Præstes Stervboe der i Stif¬

tet maae saavel af Præstegaardens Taxt som andre hans
Midier forlods ud, som en prioriteret Gjeld, tages, hvis

Capital Præsten til Stiftets geistlige Enke-Cassa enten
er bleven skyldig, eller haver paa Rente, og det med re¬
sterende Renter.

Fore¬
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dan En antages, hvad heller han er en Fremmed Søn7 Od.
eller anden Anrørende, skal strax Contract paa 1 Rdlr.

stemplet Papiir af No. 2 (0) med ham oprettes. Saa¬

Art. 2.

danne Contracter skal publiceres saavel paa Byetinget
imod den ordinaire Betaling 24 Skilling til Skriveren,

som samme protocollerer og med Byefogden (d) paateg¬
ner som og Forstanderne for Contoiret forevises, og
hos dem ligeledes protocolleres og paategnes, imod lige

saadan Betaling til Protocollisten, paa hvilke Steder

Enhver, som det maatte fornødige, kan faae at vide paa
hvilke Conditioner og med hvad Frihed en saadan Han¬
delsforvalter er antagen, samt hvorvidt en Principals¬

Stue de ved samme befindende Vare og Handel er plig¬
tig at svare til den Credit, Handelsforvalteren af Nogen

gjøres; og, sorinden saadanne Contracter ere som for¬

bemeldt, bekjendtgjort og paategnede, maae saadan en
antagen Forvalter ikke Handlingen forestaae, eller Leve¬

rance af Handlingens Bøger, Vare Inventario eller
Andet til ham gjøres, ligesom og de Contracter imellem

Principaler og Handelsforvaltere, som allerede maatte
være oprettede, saasnart disse Article ere publicerede, paa
den forbemeldte Maade skal bekjendtgjøres og paategnes.

Ligesom en Principal skal holde sin antagen Tjener og Art. 3.

Handelsforvalter de Vilkaar, han ved Contracten forbin¬
der sig til, ligeledes skal og Handelsforvalteren paa sin

Side efter hans aflagde og underskrevne Troeskabs=Sed,
være forbunden til det samme: hvorfor Ingen, som, til
saadan Handling at forestaae, antages, maae, saalæn¬

ge han tjener, drive anden eller egen Handel, uden
den som er til Principalens og hans anbetroede Handel¬

stues Nytte og Fordeel, ei heller med Skiberats, Rede¬

rie, Befragtning, Matschopi=Handel eller deslige uden
Mm 3
(0) See nu Forordn. 27 Novbr. 1775, 4. 1.
(0) See Rescr. 25 Julii 1755.
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7 Oct.

Principalens Vidende sig befatte, med mindre fligt ham
i Contracten forud er tilstaaet; men han skal i alle Maa¬

der tjene troe og redelig, og anvende al sin Flid og Be¬
stræbelse til hans Principals Bedste og Handlingens For¬

fremmelse som han agter at bekjendt være og staae til
Ansvar for, samt af sin Løn, og egne Midler, om han

Noget er eller bliver eiende, vil erstatte og betale, i Fald
Art. 4.

Contrarium skulde befindes eller opdages. Og, da det
alle Tider, saavel ved de Tydske som Borger=Stuerne

ved Contolret i Bergen har været brugeligt, at foruden
den Løn, som saadan en Handelsforpalter tilstaaes,

hliver det ham og tilladt af Principalens ihændehavende
Midler, at maae gjøre sig de fornødne Klæder af Ul¬

den og Linned, hvilken Tilladelse adskillige Handelsfor¬
valtere skal have misbrugt: saa skal saadan Misbrug al¬

deles være forbuden og afskaffet, og som stort Utroeskab
efter Loven ansees og straffes; men, hvor det ei i Con¬

tracten er stipuleret, at en Handelsforvalter af sin Løn

skal forsyne sig selv med Klæder, der maae han af Prin¬
cipalens Midler anskaffe sig de Klæder af Ulden og Lin¬

ned, som han i den Tid han er i den Tjeneste til høie¬

ste Nødtørft og Sømmelighed behøver, og ei videre,
hvilken, saafremt han har tjent vel og trolig, han, dog
med Principalens Forevidende, maae tage med sig, naar

han Tjenesten gritterer; ligesom han og skal entholde sig
fra alt vidtløftig Compagnie, Vertshuusgang, Slade¬

fart, Udfart med Baade, Comoedier, Heste at holde,
Forspillen, andre Slags Spil om Penge, Gastereren
og andre unødige og dem, som andres Midler er betroet,

uanstændige Divertissements, Depenser og Overflødighe¬

der, hvorved Handlingen forsømmes, og Principalens
Art. 5.

Midler ilde anvendes. Det maae ei heller være nogen

Handelsforvalter tilladt, uden i hans Principals Ærin¬

de og med hans Villie og Videnskab, nogen Nat at væ¬
re
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i et eller andet Embede kunde have tjent Byen og Publi¬¬

7 Od.

cum skal vedblive saa længe de enten ere i Live, og ha¬
ve deres egen, eller betjene Andres Handel ved Contoi¬
ret, naar intet paa deres Conduite er at sige; men, naar

En af dem enten ved Døden afgaaer, sælger sin Stue el¬
ler i andre Maader den ikke betjener og selv forestaaer,

da udvælges paa samme Maade En i hans Stek. Bli¬

Act. 2.

ver Forstanderne tilsendt Kongelige Befalinger eller

anden Gvrigheds Foranstaltninger, Contoiret og Hand¬

lingen vedkommende, skal de ei alene for deres egen Deel
holde sig samme efterrettelig, men endog, i saavidt det

kunde concernere de øvrige Contoirske Interesserede, strax
kalde dem tilsammen, og det dem forelæse, paa det sig

Ingen med Uvidenhed skal kunne undskylde. Saalænge

Art. 3.

Lybek Hamborg, og Bremen have Handelsstuer paa
Contoiret, førbliver det efter Rescript af 6 Novbr. 1744

at deres Secretair ordinerer den Contoirske Vagt og

Rundgang, samt haver Omsorg for de Contoirske Brand¬
Redskaber, med hvad videre Opsigt, som til Sikkerhed og

Ulykkes Afværgelse kan eragtes fornøden (b); men, naar
Secretairen af bemeldte Stæder ei mere i Bergen holdes,

da skal den Omsorg og Opsigt, der i forbemeldte eller
andre Maader haver tilhørt Secretairen, i alt forrettes

og observeres af Contoirets Oldermand og Forstandere,
Cap. II.

saaledes som de vil ansvare og bekjendt være. — Da det

OmHusbon¬

ofte hænder sig, at de som ere Eiere af Handelsstuerne

der og Han¬

delsforval¬ paa Contoiret, formedelst Embedsforretninger, aparte
tere, som ved

Contoiret
forestaaeAn¬

dres Handel
Art. 1.

Handling, Alderdom og deslige Forhindringer, ikke selv
kan have Leilighed dem at forestaae, saavelsom og, naar
enten Enke eller Arvinger kunde blive Eier af saadan en

Handelsstue, og maatte lade Handelen forestaae af en
Fuldmægtig eller Handelsforvalter, da, saasnart saa¬
dan

(b) See Rescr. 20 Aug. 1756; benævnte Stæder eie
nu ingen Handelsstuer.

Resolutioner og Collegialbreve. 547 1754.
Foreskrevne Forslag og derudi anførte Poster approbe¬ 4 Oé.
res og stadfæstes.

Anordning og Artikle for de Contoirske i 7 Oét.

Bergen (a).
Gr. Paa Contoiret i Bergen, iblandt de der værende

Husbonder, Handelsforvaltere Geseller og Drenge, skal
gaae megen Uorden
Forsømmelse og Egenraadighed i

Svang, som fornemmelig deraf Fal reise sig, at Handels¬

stuerne samt de gamle Contoirske Statuter, eller den saa
kaldede Gaardsret ved Tidernes Længde og adskillige andre

Omstændigheder ere komne fra de forrige Hansestædiske

Eiere til Kongens egne Undersaatter og Kjøbmænd, hvor¬
ved de paa saadanne Stuer tjenende Folk skal have efter¬
haanden funden Anledning, enten af Ulydighed, eller, un¬

der en ugrundet Prætext, at eximere sig fra forrige vel
indbragte Gaards-Disciplin og Jurisdiction, til Hinder i
deres egen Velfærd og stor Skade for saa mange af Un¬

dersaatterne og Andre, som af Handelsstuerne ere Eiere. —
Til saadant at forekomme, og paa det at disse kunde ha¬

ve den tilbørlige Nytte, Lydighed og Tjeneste af deres til
Handelens Fornødenhed holdende Tjenere, samt at en god

Orden og Skik, i alt hvad disse Contoirer maatte vedkom¬

me, kunde vedligeholdes saavel imellem Husbonder og Han¬

delsforvaltere, som imellem deres Geseller og Drenge, er,
paa derom fra de Contoirske Kjøbmænd gjorte Ansøgning,

for godt befunden, følgende Anordning at gjøre.

De Contoirske Kjøbmænd, saavel Principalerne, der Cap. I.
selv deres egen Handel forestaaer, som Handelsforval

Om Contoi¬

retsForstan¬

dere.
terne, skulle tilsammentræde, og ved Pluralitet udvælge

Art. 1.

Fire iblandt sig, der skal være Contoirets Forstandere,

hvoraf den Ældste skal være som Oldermand, som ved
alle Deliberationer haver 2 Stemmer, hviske skal paasee

og overholde, at Alling paa Contoiret, saavel med Va¬
renes Behandling og Tilberedning, redelig og oprigtig

tilgaaer, som at Handelsforvaltere, Geseller og Drenge,
efter de følgende Article, føre et ordentlig, skikkelig og
ærbart Levnet. Disse 4 Forstandere, som, naar de ere

udvalgte, sig ikke maae undskylde, endskjønt, de forhen
Mm 2

*

i et

(2) See Rescr. 20 Aug. 1756, 13 Jan. 1758, 23 Febr.

1770, 8 Aug. 1771, Prom. 25 April 1772 og Rescr.
24 Novbr. 1774.
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hans anfortroede Handel er paa det han til alle Tider
ej alene kan have den fornødne Opsigt med de andre Tje¬
nere, at de deres Arbeide med Varene vel og trolig for¬

rette, men og derved have Leilighed at tage sine egne
Sager og Forretninger, til hans Principals Nytte, de¬

sto bedre vare, samt holde sine Bøger og Regnskaber i

god Orden og Rigtighed, at hans Principal alle Tider,

naar det forlanges, af dem kan see og udfinde, hvorle¬
des og i hvad Tilstand Handlingen er; og, om en Prin¬

eipal nogen lang Tid er fraværende, eller og andre Ste¬
der i Kongens Riger og Lande boende, da skal Handels¬

forvalteren for Contoirets Forstandere udvise den sam¬

me Lydighed og vise den samme Rigtighed som han
enten i forbemeldte eller andre Maader er hans Princi¬

pal pligtig; og, skulde han vegre sig for enten af Dele¬

ne, eller der formærkes, at han fører et forsvenderisk
overdaadig og forsømmelig Levnet, da skal hans Princi¬
pal, eller Forstanderne i hans Fraværelse have Magt

at vise ham af Handlingen, bemægtige sig Penge Bø¬

ger, Papirer, Kjøbmandsvare og Andet, samt strar for¬

dre ham til Regnskab og Rigtighed, ja vel og efter Om¬
stændighederne forsikre sig hans Person, som Forstander¬
ne ufortøvet advisere den fraværende Principal om.

Naar Forstanderne i en eller anden Maade hos Han¬
delsforvalterne fornemme noget Uanstændigt, eller som
til deres Principalers Skade og Midlers Forliis enten
kunde geraade eller være skeet da skal de, næst at obser¬

vere den foregaaende Articul, derom advare Principa¬
len, hvad enten han kunde være nær= eller fraværende;

og, naar de det beviislig have gjort, og han da ei vil

see sig fore eller raade Bod derpaa, være de angerløse,
og han at tage Skade for Hjemgjeid: for hvilken eller

andre til almindelig Nytte og Conservation hensigtende
Mm 4

Advar¬

Art. 6.
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7 Od.

Advarseler Forstanderne ikke maae lægges i Had, eller

Art. 7.

med Proces og Angribelse af Nogen forfølges. Skul¬

de Principal og Handelsforvalter indbyrdes komm2 i
Dispute enten om deres Regnskab, Aflevering, Vare¬

nes Taxt og Værdie, om Principalen havde Aarsag at
indeholde ham hans Løn, eller andet hans Tjeneste og

Handlingens Direction angaaende, da, paa det de ikke
om Ting, som de fleste Tider uden synderlig Vidtløftighed
og Penge=Spilde af dem, som i saadanne Ting ere kyn¬

dige, kan afgjøres, skal ophidses imod hverandre til kost¬
bare Processer, tillades, at Contoirets Forstandere

skal oversee Parternes Regninger og Stridigheder,

samt efter deres bedste Skjønsomhed uden Ophold samt
uden til Upliat at være den Eene mere end den Anden

til Villie, retteligen sige dem imellem, hvorudi ingen

Procurator eiler Uvedkommende maae melere sig, og
hvorfore Intet maae fordres eller gives, undtagen til
Protocollisten, som giver dem det Passerede og Afhand¬
lede beskreven, saa meget som for siige Extracter af Pro¬
tocollen ved Byetinget betales; og, naar de da ikk: med

Oldermandens og Forstandernes Kjendelser ere fornøiet,
da have de deres Tiltale til hverandre for Bærnetinget
Art. 8.

og de ordinaire Retter forbeholden. Saa skal og den
Maade fremdeles vedblive, at ingen Principal maae

antage Nogen i Tjeneste, som forhen for Handela¬
forvalter enten staaer i Tjeneste, eller har tjent, for¬
inden han er skilt ved sin forrige Principal, og kan frem¬

vise hans Qvittering og Afskeed, under 50 Rdlrs Straf
saavel før den, der antager, som den der lader sig an¬

tage som til Contoirets Cassa skal forfalde, og dog ei
i den Tjeneste at maae forblive forinden han med den
forbemeldte Qvittering og Afskeed er forsynet; ligesom

ei heller nogen Principal, formedelst Løvter af større

Løn eller andre Vilkaar, maae forlokke en Andens Han¬
dels¬
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delsforvalter af Tjenesten, under næstbemeldte Mulct; 7 OA.

thi saalænge en Handelsforvalter vil tjene, og hans
Principäl er fornøiet med han, skal han blive hos den
Principal, med hvilken han først har contraheret. Un¬

der lige Straf og Mulct skal det og herefter som hidind¬
til vedblive, at ingen Præst maae trolove eller vie No¬

gen, som for Handelsforvalter har tjent, forinden han
fremviser ham den her anbefalede Asskeed og Qvittering
for hans seneste havte Tjeneste. Og, da Forstanderne

skal holde herover, og inddrive saadanne og andre til
Contoirets almindelige Cassa henlagde Mulcter, saa

skal alle saadanne generale Qvitteringer og Afskeder,
som en Handelsforvalter ved Tjenestens Fratrædelse gi¬
ves Forstanderne anvises, hos dem protocdlleres og
paategnes, hvorfore af den, som Qvitteringen ihændeha¬

ver, skal gives til den almindelige Cassa 16 Skilling,
og til Protocollisten for hvert Ark den er vidtløftig 16

Skill., uden hvilken Paategning den i begge forbemeldte
Casu skal ansees som uudgiven og ugyldig. Og, da der
til denne Indretning og dens Vebligeholdelse med Bøger

og Protocoller Skriv=Materialier, Lønninger til Pro¬
tocollist, Kjøbmandsbudet og deslige mere, behøves aar¬

ligen Udgivter hvortil Mulcterne ikke vil blive tilstræk¬
kelig, saa er end videre til Contoirets almindelige Cassa

bevilget følgende Indkomster: Naar Nogen af Kongens
Undersaatter enten ved Kjøb, Arv, Gave, Testamente,
eller paa hvad anden lovlig Maade det kunde være, bli¬

ver Eier for en Handelsstue eller og Nogen inden
Contoirets Cireumference opbygger den paa nye Tomt,
hvori ingen Handelsstue tilforn har været, saavelsom og,

om Nogen kunde have saa vidtløftig Handel og Huse,
at han separerede den til 2 eller fleres Brug og adskilte
Handlinger, da skal den, som først bliver Eier af en saa¬

dan Stue og Handel, strax anmelde sig for Olderman¬
Mm 5

den

Art. 9.
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den og Forstanderne, at hans Navn, samt i hvilken
Gaard hans Handel er beliggende, kan blive indtegnet,
da han til Cassen betaler 5 Rölr. Det samme skal og de
itzige Pofsessores af Kongel. Undersaatter betale, som
enten for lang eller for kort Tid siden maatte være blevne

Eiere til nogen af de inden Contoirets Circumference be¬
liggende Handelsstuer, hvad heller der er Handling ved
dem eller ei, eller de alene til Pakhuse nu eller for en

Tid bruges; iligemaade skal saavel de nu værende som
efterkommende Handelsforvaltere ved Contoiret, naar

disse sidste efter 2den Art. for Contoirets Oldermand og
Forstandere anvise deres med Principalen oprettede Con¬

tract, erlægge til den almindelige Cassa 2 Rdlr.; foruden

at af hver Handelsstue aarlig, hvad enten den forvaltes
af Eieren selv eller af en Handelsforvalter qvartaliter

skal erlægges til bemeldte Cassa 1 Mk. 8ß (t): hvilke
Penge med hvis videre af Mulcter og deslige findes

dicteret, enhøer Vedkommende uden Forskjel, selv mindt,

under Executions=Tvang til Cassen haver at erlægge, som

af Forstanderne oppebæres og til Contoirets Nytte samt
Art. 12.

Orden og Skikkes Vedligeholdelse anvendes. Foruden
Oldermanden og Forstanderne skal Magistraten udnævne

—

5 af de kyndigste, vittigste og habileste Kjøbmænd af Con¬

toiret, hvad enten de ere Egen=Handlere eller Handels¬
forvaltere, hvilke Oldermanden og Forstanderne skal con¬

falere, naar Ting af Vigtighed til Contoirets og Hand¬
lingens Nytte forefalde, og hvad da af disse Personer
ved fleste Stemmer besluttes og til Bogs føres det for¬

anstalte og fuldføre de 4 Forstandere paa Contoirets
Vegne. Disse 5 Medhjelpere skal og aarlig oversee og

revidere Regnskabet for Cassens Indtægter Udgivter og
Beholdning, som af Oldermanden under hans Haand
til

(f) See Rescr. 23 Febr. 1770, og 8 Aug. 1771, §. 6,

samt Prom. 25 April 1772 og Rescr. 24 Novbr. 1774.
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til Februarii Maaneds Udgang, i en dertil forordnet 7 Od.
Bog indført, dem skal overleveres, hvorefter Medhjel¬

perne inden 4 Uger efter Annammeisen skal tilstille Ol¬
dermanden deres Mangler som dem inden lige Tid

skal besvare, oplyse og afbevise; derefter skal Medhjel¬
perne, naar Regnskabet og Manglerne Fefindes rigtige,
inden lige lang Tid, nemlig 4 Uger, naar de tillige har

efterseet Cassens Beholdning, hvad enten den maatte be¬

staae af rede Penge eller Beviser, og befunden den rig¬
tig, qvittere Oldermanden i Regnskabsbogen, under 2

Rdlrs Bøder til Cassen for hver Uge enten Olderman¬
den som Regnskabsfører, eller Medhjelperne som Revi¬

sores, deres Pligt forsomme, saa at Regnskabet uden
Strid og Vidtløftighed inden 12 Uger i det længste, ef¬

ter at det er overleveret, kan være til Ende bragt og

qvitteret. Bogen, hvori Regnskabet og Qvitteringen
indførss, tilligemed andre Bøger og Protocoller for¬

bliver som Jnventarium stedse ved Contoiret til Posteri¬

tetens Efterretning, hvoraf Oldermanden, om han det

forlanger, under Protocollistens Haand gives Extract
om hans aflagte Rigtighed og erholdte Qvittance. Be¬

meldte 5 Medhjelpere kan forblive, saalænge der intet

paa deres Conduite og Forhold er at sige, og de ere Eiere

eller Handelsforvaltere paa Contoiret; men, skulde en
Eier enten sælge eller paa anden Maade forlade sin Stue,
eller en Handelsforvalter forlade Handlingen, eller og at

Nogen af dem formedelst Alderdom og Svaghed skulde

begjere at blive forløvet, da udnævner Magistraten,
som forbemeldt, Andre i de Afgaaendes Sted. De Art. 11.

øvrige 3 Forstandere skal tillige med Oldermanden con¬
junctim for Cassens Rigtighed være ansvarlig, og derfore

for Cassen, hvorudi Penge og Beviser forvares gjøres

4 diverse Laase, hvortil de hver har fin Nøgel, saa at

den ikke kan aabnes uden de alle ere tilstæde. Og, paa Art. 12.
det

556.
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7 Oct.

det Forstanderne desbedre kan være vidende om hvorle¬

des Handelsforvalterne forestaae deres Principalers

Midler og Velfærd, da, saafremt Nogen, hvis Prin¬
cipal er fraværende, i hans Contract skulde være tilladt

at optage Penge til Lgans til Handlingens Fornødenhed,

og derfore til Pant at forskrive Stuen og Handelen,
skal saadanne Obligationer (efter den Maade som ved

de Tydske Contoirske Stuer al sin Tid har været brugelig)
foruden den ordinaire Publication til Byetinget, saa

fremt de skal være deres Eier til nogen Nytte, ligeledes
anvises for Forstanderne, hos dem protocolleres, og
af dem paategnes, imod 24. Skills Betaling til Proto¬
collisten: befinde da Forstanderne, at saadan en Han¬

delsforvalter, efter Stuens og Handelens Størrelse og
Beskaffenhed, gjør ufornøden Gjeld, da skal de strax

med Posten advare den fraværende Principal derom, og,
naar de samme med deres Copie=Bog kan bevise være
angerlss, i Fald han derpaa ikke raader Bod eller der¬

om føier den ham selv fornødne Anstalt; men de Han¬

delsforvaltere, som have deres Principaler i Bergen
nærværende, maae ikke forskrive eller pantsætte Lidet
eller Meget, af det han fra Principalen har under Hæn¬

derne og til Brugs ved Handelen, eller nogen saadanne
Forbindtligheder udgive, ei høller cavere eller godsige

for Andre, anseende at alt, hvad ved Stuen er og fin¬

des tilhører Principalen, indtil Forvalteren har aflagt
det sidste Aars Regnskab og Rigtighed, samt erholdet
den i den 8de Art. ommeldte Qvittering og Afskeed men

hvad Pantsættelser og Forskrivelser mod Pengelaan be¬
høves, det skal skee af den nærværende Principal selv.
Art. 13.

Ligesom det jal sin Tid ved Contoiret har været bruge¬
ligt, at Naboerne eller Interessenterne af hver Gaard
ved Mortensdags=Tider for Vinterens Kulde indflytte i

Skjøt=Stuerne da og Retten med det samme er bleven
ind¬
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indført Contoirets Statuter og Article, hvorefter En¬ 7 Oét.

hver burde rette sig, af den ældste Naboe for dem samtlig

tydelig oplæst, Enhver (f Naboerne og Folkene beskikkede til
de Forretninger, de det Aar til Gaardens almindelige Bed¬

ste bør have, saasom den, der skulde være Bygherre, og
forestaae Gaardens, Brygens og anden Matschopi eller

fælles Bygning og Reparation, de der i Særdeleshed
skulle forestaae og have Opsigt med Ild og Lys, og an¬

dre saadanne flere Contoiret uomgængelige Forretninger
og Embeder: saa skal samme Orden og Skik til Contoi¬
rets Vedligeholdelse og Conservation fremdeles vedblive,

og ved Mortensdags=Tider, naar Indflyttelsen, som
meldt, i Skjøtstuen skeer ei alene de Stykker af disse
Article, som concernere Geseller og Drenge for dem

af den ældste Naboe strax oplæses, men endog siden den

hele Vinter, saalænge de i Skjørstuen forblive, hver Lø¬

verdag, efter Aftensmaaltid er holdet og Gaardens Folk
ere samlede, et Stykke af disse Article oplæses, som fra

det Første begyndes og til Enden continueres, paa det

Enhver kan altid have sin Pligt og Skyldighed i frisk
Erindring. Enhver Handelsforvalter, som AndresArt. 14
Handling forestaaer, skal ved hvert Aars Udgang aflæg¬

ge rigtig Regnskab til hans Principal for det Aars før¬
te Handling, og hvad der enten kan være fortjent eller

forliist, under 1 Rdlrs Afkortning i hans Løn for hver

Dag, det efter næste Aars Januarii Maaned ikke er over¬
leveret; m. v. om hvad i samme Regnskab skal indføres.
Hvis de i en eller anden Maade deres Principaler No¬

get forkorte besuilde eller bedrage, da forholdes
dermed efter dette Capituls 3die, 4, 5, 6, og 7de Ar¬
ticle, og desuden at staae ham aaben for, om hans

Principal vil lade ham efter Lands Lov forfølge og straf¬

fe som en utroe Tjener især om Noget til hans Prin¬

sipals Skade og Forkortelse befindes med Villie og For¬
sæt
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Art. 15.

sæt at være gjørt. Skulde nogen Principal, som sin

Stue ved en Handelsforvalter lader forestaae, geraade
i saa slette Omstændigheder, at han alene optager af
Stuen Vare og Penge, uden at være i Stand til igjen

ät kunne fournere Handelen med de fornødne Penge og
Vare, da (paa det saadan Handelsforvalter ikke skal
blive sat i de Omstændigheder, at han ikke kan føre Han¬

delen eller forsyne Handelens Folk med hvis de i Propor¬
tion af deres Gjeld og indbringende Føring behøve), saa¬

snart han sligt formærker, skal han strax skrivtlig andra¬
ge det for Contoirets Forstandere, imod deres Beviis paa

en Gjenpart deraf, fra hvilken Tid han ikke maae sætte
Stuen i Forlegenhed eller fournere hans Principal me¬

re, end saa meget aarlig ved Handelen kan være fortjent,
i hvilket Fald en Principal for slige eller andre ubillige
Aarsagers Skyld ikke maae bryde eller chicanere sin Han¬
delsforvalter, ligesom Handelsforvalteren ei heller her¬

af maae tage Prætext til at agte sin Principal ringe,

eller skalte og valte med hans Midler til hans Skade,
men altid betænke, at den ene er Husbond og den an¬
Art. 16. den Tjener. Saa maae ei heller nogen Handelsforval¬
ter til uvisse Folk og slette Dibitorer udborge Stuens
Gods eller Penge, med mindre han vil antage det for

fuld Betaling i hans Løn, eller, om den ei tilstrækker i
andre Maader derfor være ansvarlig; ligesom han ei hel¬

ler under samme Vilkaar og Straf, maae belaste Stuen

med uduelige bedervede, gamle og forliggede Vare,

eller saadanne for gode og gangbare Kjøbmandsvare sig
tilbytte, men i alle Ting omgaaes troe og redelig saavel
Art. 17.

imod hans Principal som alle Andre. Hvad videre

som enten Contoirets Forstandere, Egenhandlere, Han¬
delsforvaltere Geseller og Drenge med Varenes Behand¬

ling, Sortering, Skruvning, Knippen, Saltning,

Pakning og anden Appreture maatte vedkomme at iagt¬
tage,
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tage, foranstalte og overholde, derom rette Enhver sig 7 Od.

efter Forordn. om Fiskerierne og Fiskehandelen Nor¬

denfjelds af 12 Sept. 1753. —Hvad Pagt og Aund¬

Cap. III.

Om Dagt¬

gangen er angaaende, samt den Omsorg og Tilsyn, der

og Brand¬

bør være med den Contoirske Sprøite og derved hørendeOrdningen
publigve Brandredskaber, da forblive samme, efter 1te

ved Contoi¬

ret (8).

Cap. 3die Art. samt Rescr. af 6 Novbr. 1744, ved Se¬

cretairen for de Vendiske Handelsstuer, saalænge Stæ¬
derne Lybek Hamborg og Bremen holde en saadan

Betjent der i Bergen; men, naar Ingen holdes skal
begge Dele ved Contoirets Forstandere foranstaltes,

dirigeres og iagttages (h). Dog, hväd Opsigt der bør

haves med det private Brandredskab, som enhver Stue
vedkommer at holde, det dependerer af Forstandernes
Tilsyn, Direction og Overholdelse, saavidt de Stuer

angaaer, som Kongens Undersaatter ere, eller herefter

blive tilhørende saaledes som i følgende Artigle er befa¬
let: Efter Forstandernes Anordning, og saaledes som

Art. 1.

det i al sin Tid brugeligt har været, skal Vagten imel¬

lem Contoirets Geseller, ligesom Gaardene ligge til, or¬

dentlig og rigtig omgaae. Den af de vagthavende Ge¬
seller der efter Sædvane alternative er Formand, skal,

naar han med de Andre tilsiges, stedse være tilstæde paa

Vagten i det sædvanlig indvettede Vagthuus, tilligemed
de andre Vagten tilhørende Geseller, hvor de, naar Klok¬

ken slaaer 9 om Aftenen skal forsamles, og forblive til
Klokken er slagen 5 om Morgenen. I værende Tid skal
efter Formandens Ordre, som stedse i Vagthuset forbli¬

ver 2 af de vagthavende Geseller patrouillere omkring
Contoiret, og, efter forrettet Omgang, forføie sig til
Vagthuset igjen, da de samme eller andre, ligesom de

ere stærke til, efter nogen Stunds Forløb, eller i det
mind¬

(3) See Rescr. 23 Febr. 1779
(h) See Rescr. 20 Aug. 1756.
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mindste alle 2 Timer igjen udgaae, hvilket, som meldt,

til om Morgenen Kl. 5 skal continuere. Skulde enten

Formanden eller nogen af de Andre, naar de tilsiges,

forsømme Vagten, komme senere paa den, og fovlade
den førend det determinerede Klokkeslæt, eller opsætte

sig imod hvad Formanden til Vagtens Sikkerhed dem or¬
dinerer da skal den Skyldige have forbrudt til Contoi¬

rets almindelige Cassa 10 Rdlr., som af deres Løn de¬
Art. 3.

courteres. Samme Straf skal de og være undergiven,

som i værende Vagttid indggae eller lade sig finde i no¬
gen Skjøtstue, paa Øvregaden eller i noget Verts= el¬

ler Kroe=Zuus, hvad heller de der noget fortære eller
ei, hvorpaa Formanden i Særdeleshed skal have Agt,

under dobbelt Mulct, i Fald han det veed og fortier.
Art. 4.

Saafremt de vagthavende Geseller, eller paa Contoirets

Bryge, Øvregaden, eller saavidt deres Patrouil gaaer,
skulde antræffe Nogen, som betede sig modtvillig, an¬

rettede Allarm og Klammerie, dem skal de, saafremt

de ei vil lade sig sige og betee sig stille og fredelig, tage
med sig til Vagthuset til om Morgenen, da de til deres

vedkommende Øvrighed overleveres; ligesom de og nøie
paa deres Vagt og Omgang skal paapasse alt Tyverie og

Indbrud, og dem, de i saadant maatte attrapere sig
Art. 5.

bemægtige. Een af de vagthavende Geseller skal stedse
alternere med en blor Kaarde i Haanden at staae for

Vagthuusdøren, saaledes, at han af alle kan sees, og
at han kan see og observere hvad som paa Contoirets
Art. 6.

Bryge og ellers passerer. Kommer Nogen drukken paa

Vagt, eller under Vagt=Tiden bliver beskjenket, den skal
til den almindelige Cassa bøde 2 Rdlr.; og, om han un¬

der saadant Drukkenskab øver Ufredelighed og Allarm,
Art. 7.

skal Mulcten efter Beskaffenheden forhøies. Ei heller

maae Nogen paa Vagten lade sig tilbringe stærk Øl, og

anden stærk Drik, eller der røge Tobak; men den,
som
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som til Nødtørft behøver at drikke, maae, dog med For¬ 7 Oét.

mandens Tilladelse, gaae hen til hans Husbonds Stue,

for at ledske sin Tørst af det Øl, han giver sine Tjenere,
og strax forføie sig til Vagten igjen; under næstbemeldte

Straf, og dobbelt saa meget for Formanden, i Fald
han det ei anmelder. Enhver af de vagthavende Geseller

Art. 2.

skal bevise Formanden den tilbørlige Lydighed, og ikke

give Anledning til Ufred og Allarm, enten imellem sig
selv eller med Andre; men, naar han byder dem at tie

og være stille, skal de strax adlyde, under 2 Rdlrs Mulct
til Cassen. Enhver Contoirisk Forvandt, saavel Egen¬ Art. 9.

Handlere som Handelsforvaltere, skal holde for sig og
sine Folk fornødent Gevæhr i god Stand, som i det
ringeste skal være 3 Flinter og 3 Kaarder ved hver Stue,
under 1 Rdlr. Mulct til Cassen for hvert Stykke, som ved

Omgang og Inqvisition maatte feile; men i Fredstider skal
de vagthavende Geseller ei have andet Gevæhr med sig

paa Vagten, end en god Kaarde ved Siden og Stok i
Haanden. Og, da denne Cøntoirske Nattevagt holdes Art. 18.

paa saa beqvemt et Sted midt paa Contøiret, hvorfra
bedre end fra noget andet Vagtsted fast den hele Bye kan
oversees, da, saasnart de nogen Ildsvaade (den Gud i
Naade afvende l) skulde formærke, skal de strax gjøre Al¬
larm, i det nogle af de Vagthavende, om det er om

Natten, strax løbe til Stuerne og opvække Folkene, at

de forføie sig til Sprøiten og Brandredskaberne, for, som

sædvanligt, med Mande=Magt, uden at bie efter Heste,

at bringe det hen, hvor Ilden er; de andre Vagthaven¬
de lnkke strax Sprøitehuset op, og har Sprøiten med al
Tilbehør i Beredskab til de komme, da de samtlige Con¬

toiriske Folk skal gjøre deres Bedste til Ildens Dæmpel¬
se, og de, som søge Ilden, skal hver fra sin Stue tage

en Læder=Bøtte med sig i Haanden. Skulde en Hus¬
bond

V. Deel. 1 Bind.
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bond eller Egenhandler i nogen, in circa et Fjerding¬
Aars, Tid ingen Gesel holdte, da skal han til Uordens
Forekommelse, i Følge de gamle Contoirske Statuter
naar Touren kommer til hans Stue, selv gaae paa Vag¬

ten, da han alle Tider er Formand for de andre vaat¬
Art. 11.

havende Geseller. Enhver Contoirsk Stue, hvorpaa

holdes Gesel og Drenge skal have 4 gode Læder=Span¬
de med Gaardens Navn og Stuens Mærke paamalet,

en god Brand=Gxe, og en Lygte saavelsom i Hus¬
bondens Klæve en bred Lyseplade af Messing, Kobber

eller Jern under 1 Rdlr. Mulct for hver Stykke, som

ved Omgangen, der hver Høst af 2 Husbonder efter For¬

standernes Foranstaltning skal skee, maatte feile, og 8 6

for hver Horn eller Glas-Rude, som i Lygten fattes
eller er i sønder. Saa maae ei heller den Eene laane no¬

get Brandredskab af den Anden til at forevise ved Om¬
gangen, ei heller selv med sine Folk nægte Anviisningen,
eller at oplukke for de Omgaaende deres Klæver og Stuer,

under 10 Rdlr. Muclt. Iligemaade skal og i hver Gaard
være 2 gode malede Vandtønder med Gaardens Navn

paasat, med Jern=Baand og Jern=Øren samt en Stang
til hver, hvorpaa den kan frembæres, og 2 Slagbøtter
ligedan malet, som altid skal hænge i Gaardsklæven en
Brandhage med vedhørende Tou, som paa et beqvemt

Sted i Gaarden skal ligge, og i Ildhuset en Brandsti¬

ge, en Haandsprøite og Ilddæksel af Jern eller Kob¬
ber. Disse sidste Brandredskaber skal samtlige Gaar¬
denes Interessentere anskaffe og vedligeholde, imød 2

Rdlrs Bøder for hvert Stykke, som ved Omgangen fei¬
ler eller ikke er i forsvarlig Stand, som af den Naboe,

der er Bygherre paa de øvriges Vegne erlægges og be¬
Art. 12.

tales. De samme, som saaledes ved Omgangen mod

Høsten, og førend Naboerne flytte i Skjøtstuen, efter¬

see Brandredskaberne, skal og eftersee Skjøtstuernes
Ovne,
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6

7 Od.

stelige Ildsteder og fornødne Ildredskaber, og hvad
de maatte finde brøstfældig eller mangelhaftig, skal, før¬
end de til Ild og Varme maae bruges, forsvarlig repa¬
veres, under 2 Rolr. Bøder for hver Ting, som ei for¬
inden er repareret, hvilket Bygherren, som forbemeldt,

tilsvarer hvormed de, som til Omgangen er ordineret,
skal jævnligen have Tilsyn, og, saasuart Omgangen er

til Ende, under deres Hænder relatere Forstanderne,
hvorledes alle Ting er befunden som derefter Strafbø¬
derne, om nogen maatte være, indfordrer. Og hvilken

Husbond eller Egenhandler, som maatte vegre sig for

saadan Omgang, naar han dertil ansiges, da skal strax

en Anden i hans Sted udnævnes, og den første for sin
Modtvillighed bøde 25 Rdlr., og dog et andet Aar igjen

til Omgang ansiges. Ved den daglige Kaagning i
Ildhuset skal bruges største Forsigtighed, og, saasnart

Maden til Middag og Aften er kaagt og anrettet, skal

de overblevne Gløder og Branbe om Vinteren indkastes
i Skjøtstue=Ovnen, Asken og Emmerne sammenfeies,

og for Katte og Utøi med Ilddækslet forvares; men
om Sommeren bliver Ilden, hver Gang Kaagningen

er skeet med Vand udslukt, og, som forbemeldt, med
Ilddækslet forvaret hvilket den eiler de af Drengene,

som ordineres at gjøre Ild paa, og passe paa Kaagnin¬

gen, skal forrette, og derefter anmelde det for En af Na¬
bcerne som bør eftersee, om Ilden er vel sorvaret, el¬

ler i hans Fraværelse og Forfald for En af Gesellerne i

Gaarden, under 2 Mk. Bøder til Gaardens Bedste for
Drengene, og 4 Mk. for Naboe eller Gesel, om Nogen

deres Pligt forsømmer: ligesom Ingen i Ildhuset, Som¬
mer eller Vinter Eftermidoag eller om Natten, maae

gjøre unødig Ild uden Noget skal kaages; skeer det af
Gesellerne, da bøder hver som det gjør til Gaardens
Nn 2

Bed¬

Art. 13.
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Bedste 1 Rdlr.; og, skeer det af Drengene, da bør de

Art. 14.

udstaae deres Ret. Den samme Straf skal og de Dren¬

ge udstaae, som lægge Fyrtøiet, Svovelstikken, udsluk¬
kede Kul eller Brande i den Bænk i Ildhuset, hvor Bræn¬
deveden forvares, hvormed Gesellerne skal have nøie
Art. 15.

Indseende. Saa maae ei heller nogen af Drengene, un¬

der betydelig Straf, med blot Lys uden Lygte omgaae
i Gaarden, paa Svaler, i Boder og Lofter, eller have

tændt Lys med sig paa Klæven, hvor Folkene sove hvor¬
med Gesellerne skal have Indseende, ei heller maae No¬

gen, i hoem det er med blot Ild og gløende Kul gaae
langs Svalerne igjennem Gaarden paa Boder og Lofter,

hvoraf lettelig, i vindig og stormende Veir, formedelst
Gnister, Ildvaade kunde entstaae. Skulde nogen Hus¬

bonde eller Gesel selv gjøre eller befale Drengen det,
da, endskjønt ingen Skade skeer, bøde til Gaardens Ret¬

tighed 4 Rdlr., og Drengene, om de gjøre det uden Hus¬
bonds eller Gesels Vidende og Ordre, udstaae deres Ret.
Art. 16.

Alle brændende og lettelig fængende Materier og
Kjøbmandsvare, saasom Hamp, Hør, Blaar, Hum¬

le, Beeg, Tjære, Svovel og deslige, skal paa det om¬
hyggeligste forvares, og i saadanne Pakhuse, Boder og
Lofte indlægges, hvorpaa ikke ere aabne Huller eller Lu¬

ger, som, i Fald en Ildsvaade, nær eller langt borte
paakom, saavelsom naar det tordner eller lyner, vel

og tet skal tillukkes og tilstoppes; saa maae ei heller (som
desverre ofte skal skee) Hamp= og Hør=Bundter samt

Blaar= og Humle=Sække nogle Dage ligge aabne i
Gaarden og paa Svalerne, men, saasnart saadanne Va¬
re bekommes, skal de strax paa forbemeldte Maade ind¬

lukkes og forvares under 5 Rdlrs Bøder til Gaardens

Rettighed, for hver Nat noget saadant i Gaarden eller
Art. 17.

paa Svalerne udeligge. Med Varme i Skjøtstue=Ov¬

nen om Vinteren skal saaledes forholdes, at om Morge¬
nen
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nen Kl. 7 skal den Dreng, hvis Tour det tilfalder at 7 Oct.
gaae til Fyrs og passe paa Ilden, lægge Varme i Ov¬
nen, om Middagen Kl. 118, og om Aftenen Kl. 42:
hvor
og, til desto mere Sikkerhed, skal i Ildhuset,

Indlægningen i Ovnen skeer, altid være tilstæde en Halv¬
tønde med Vand en Haandsprøite, og en maadelig

Haandstige: under 1 Rdlr. Straf til Gaardens Bedste
for den Gesel, hvis Tour det ligeledes er at have Til¬
syn med Ild og Varme saavel i Ildhuset, som i Skjøt¬
stuen. For alle Skjøtstue=Ovne skal ud til Ildhuset,

Art. 18.

hvor Indlægningen skeer, være en forsvarlig Jern=Dør,
som, naar Ilden i den slukkes om Aftenen, skal tillnk¬

kes under 2 Rdlr. Straf for Bygherren til Gaardens
Bedste, i Fald den feiler, eller er i sønder og brøstfæl¬

dig; saa skal og alle Stuernes Folk i hver Gaard, og

som høre til eet Ildhuus, være forpligtet, især om Vin¬

teren, naar Maden skal kaages og tillaves, paa een Tid
at gaae til Fyrs, og alle paa erngang at rette Maden

an, samt at holde Maaltid, paa det Ilden imellem hver

Gang paa een Tid kan slukkes, Ilddækslet over Asken
og Kullene sættes og Ilden Kl. 8 saavel Sommer= som
Vinter=Aftener være vel forvaret, efter hvilken Tid in¬

gen Ild i Ildhuset maae findes. Og, endskjønt der ik¬
ke haves saa megen Ild og Kaagning i Ildhusene om

Sommeren som om Vinteren, saa skal dog samtlige
Gaardens Naboer og Geseller see nøie til, at Soden
om Sommeren, saa ofte det fornødiges, nedfeies af Ild¬

huset, Krøkkerne, Krokke=Bommen, og hvor det ellers

gjøres fornøden; men om Vinteren, saalænge Naboerne
ere i Skjøtstuen, skal ufeilbar hver Løverdag=Morgen,
ei alene de forbemeldte Steder, men endog Kappen for

Skjøtstne=Ovnen feies og reengjøres: forsømmes det af
den Gesel og Dreng, hvis Tour det den Uge har været

at passe paa Ildningen, og have Opsigt dermed, da skal
Nn 3

Dren¬

Art. 19.
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ste bøde 4 Rdlr. — De Lygter langs Contoiret som

Art. 20.

til Lysning for den almindelige Passage staae for hver Søe¬

Stue, og af samme Stues Eiere og paa deres Bekost¬

ning alle Tider har været holdet vedlige og brændende
skal fremdeles og paa samme Maade af Søe=Stuernes
Eiere vedligeholdes, og paa de Tider af Aaret, naar

Aftenerne og Nætterne ere mørke, med Lamper holdes
brændende, under 1 Rdir. Straf til Gaardens Bedste

for Gesellen, som derpaa bør tage vare, at de i rette Tid

blive antændte, og hvormed den Contoirske Vagt, un¬
der dobbelt Mulct, skal have Indseende, i Fald deres An¬

tæydelse forsømmes og de det ikke for Forstanderne an¬
melde. Saa forbliver det herefter ligesom det al sin

Art. 21.

Tid har været at en Contoirsk Interessent, være sig
Egenhandler eller Handelsforvalter ordineres stedse at
have Omsorg for, og Opsigt med Contoirets publigve

Brandredskaber, som i SprøiteJuset ere beroende; og,
naar han enten selv formærker nogen Mangel eller Brøst¬
fældighed, eller derom af Politiemesteren og Brand¬

Directeuren bliver advaret, skal han strax melde det for

vedkommende Secretaire eller naar han ei mere der i
Bergen holdes da for Forstanderne, som det Mang¬

lende eller Brøstfældige strax skal lade forskaffe og i Stand

sætte. — Enhver Contoirsk Forvandte være sig Egenl¬

Cav. IV.

Om Gaards¬

handlere eller de der forestaae Andres Handling, skal

rette ved

Contoiret

for Naboer,
Husbonder,

Geseller

have den tilbørlige Myndighed over sine Folk og Tje¬

nere, samt af dem bevises den tilbørlige Kespect og Ly¬

og dighed

Drenge, med

hvad vid
deraf depen.

som det efter Lov, Billighed og Fornødenheb

sømmer Husbond og Tjener paa begge Sider. Den ved

Contoiret fra de allerældste Tider indførte men nu i

derer.

Art. 1.

Art. 2.

nogle Aaringer til Contoirets og Handelens mærkelige
Skade forfaldne saa kaldede, Gaardsret og Disciplin

i Domestiqve=Sager skal nu og herefter tage sin Be¬
gyn¬
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og Statuter, hvoraf, saavidt nærværende Tider og Om¬
stændigheder udfordre og tillade, de fornødenste her er
extraheret og forbedret; men, i Fald det hændtes, at

Naboerne i Gaarden enten ikke bleve eenige i en eller an¬
den saadan Domestiqve=Sags Afgjørelse og Paakjendelse,
eller en af Parterne med deres Sigelse ikke var fornøiet,

da skal Disputen andrages for Forstanderne for hvem

Parterne personlig skal møde og deres Sag med Søm¬
melighed uden sin Contrapartes Beskæmmelse mundtlig

og kortelig andrage med hvis Sigelse de stridende Par¬

tier uden videre Trette og Vidtløftighed skal acqviescere;
og maae hverken Procuratores eller Vinkelskrivere sig

derudi melere og den Ene eller den Anden til Ufredelig¬
hed og Trette ophidse. Ingen af Naboerne maae, naar

Art. 3.

aabenbare Excesser ere forøvede, mere søge at skaane

sine egne Folk end Andres mindre i urettelige Tilfælde

tage deres Partie, og deres Forseelser med Egensindighed
forsvare. Og, saafremt en eller anden Dreng, som for Art. 4.

Modtvillighed, Ulydighed eller andre Laster billigen for¬
tjente at straffes enten for eller efter Resselsen, eller des¬
uden af Letsindighed, førend den med hans Husbonde

stipulerede Tjeneste=Tid var omme, bortløb, maae dog
ingen til Tjeneste antage, huse eller hæle en saadan
Forløber meget mindre maae nogen under et og andet

Skin, Løvte eller Tilsagn forlokke en Andens Tjene¬
ste=Folk eller gjøre dem afspenstig, i hvilket Fald de

4. Poster, som Politiemesteren i Bergen med Politie¬
Commissionens Approbation i en Placat af 16 Septbr.

1750, ang. den Contoirske Ungdom, har ladet publicere,
til stedsevarende Efterlevelse her bliver at inddrage, saa¬

som: 1) at de Contoirske Drenge, som enten nu til
Michaelis førstkommende, eller nogen anden Tid herefter

opsige deres Tjenester, skal strax i en anden Tjeneste
Nn 4

lade
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lade sig antage; og, paa det den Contoirske Ungdom
eller tjenende Drenge kan reddes fra den Ulykke og For¬

dervelse, de ved deres foretagne uordentlige Levemaade

og Egenvillighed vil styrte sig udi maae den Husbon¬
de, som de forlade have Frihed at indeholde deres
resterende Tjeneste=Løn og Klæder indtil de ere

komne i en anden Husbonds Tjeneste, da den Hus¬

bonde for Annammelsen eller Leverancen til Drengen skal
qvittere den Forrige: 2) maae ikke nogen Husbonde

antage nogen Contoirsk Dreng, med mindre han, li¬
gesom forhen ved Contøiret har været Sædvane viser

rigtig Pas og Afsked fra den, han har tjent hos, og hvor¬
om forhen under 25 Martii 1744 en Placat er publice¬

ret, i hvilket Fald saadanne Afskeder og Skudømaale
skal udgives saaledes, som den Tjenende har fortjent:

3) forbydes alle Contoirske Drenge at gaae tjeneste¬
løse og ledige, men, saasnart de af en Husbonds Tje¬

neste ere udsagte, eller den selv opsige strax for billig.
Løn lade sig i en anden antage, saafremt de ikke vil straf¬
fes som Lediggængere og for Publico unyttige Menne¬

sker: 4) forbydes alle og enhver af denne Byes Indbyg¬
gere, saavel alle de, der holde Kroe= og verts-Zuus,
at de ikke maae huse eller hæle nogen af de Drenge,

der tjene eller have tjent paa Contoiret, ei heller tappe
og skjenke for dem men naar de enten til Logemente el¬
ler Drank sig hos dem indfinde da, om det er om Da¬

gen anmelde det for Politiemesteren eller nærmest fin¬

dende Politie=Betjent, og er det om Natten, lade de

dem ved Vægterne paagribe og i Arrest henbringe, hvad
heller de nogen Insolencer kunde have begaaet eller ikke,

paa det de efter Fortjeneste kunne straffes, saafremt saa¬
danne Verter eller de, som med dem colludere, ikke vil

vente, efter befindende Omstændigheder, at blive ansee¬
Art. 5. de og straffede efter Lovens 6 — 22

3, 4. Enhver
prin¬
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Principal og Husbonde skal foregaae sine Geseller og 7 Oct.
Drenge med christelige og dydige Exempler ved at an¬

føre dem til Gudsfrygt Beskedenhed og Ærbarhed
Kirkens flittige Søgning og Prædikens andægtige

Hørelse, samt ikke lettelig hindre dem fra de sædvanlige
Synge= og Bede=Timer, som efter gammel Contoirsk
Brug om Høsten og Vinters=Tider overalt i Skjøtstuer¬
ne holdes, med mindre en eller anden af Folkene paa sin

Husbonds Vegne noget Presserende kunde have at forret¬
te, og desformedelst af Fornødenhed, men ellers ikke,

Bede=Timen maatte forsømme. Og, efterdi Geseller¬

Art. 6.

ne, der alle Tider bør have Opsigt med dem i deres For¬
retninger og Forhold, efter gammel Contoirsk Brug og

Sædvane, om han endog hos en anden Husbonds Dreng
formærker nogen Ondskab, Modtvillighed eller deslige

har Frihed til, ham derom at advare, tiltale og tilret¬

tesætte, og om Drengen paa saadan hans egen eller
anden Gesels velmeente Erindring, gav ham unyttige

Ord, Knurren og opsætsig Svar, da at slaae og straffe
ham Andre til Exempel: saa bliver dog Gesellerne un¬
der vilkaarlig Straf alvorlig betydet, at de ikke maae

extendere denne Frihed, til at tyrannisere over Drenge¬

ne eller dem uden given Aarsag, enten af utidig Nid¬

kjerhed eller hemmelig Piqvanterie ilde begegne, men
dem med Fornuft, Maadelighed og til deres Forbedring

tiltale, straffe og tugte, ligesom og derved den fornødne
Forsigtighed af Gesellerne skal bruges og iagttages, at,

om en anden Naboes eller Husbonds Dreng noget høist¬

vigtigt og strasværdigt havde begaaet, maae Gesellen ham
dog ikke egenmægtig og uden hans Husbonds Forevidende

i saadan Tilfælde slaae og straffe, men. anmelde hans
Husbond Forseelsen til hans eller efter Omstændigheder¬
ne til samtlige Naboers Undersøgning og vilkaarlige Be¬

straffelse, hvorfore og Gesellerne herved alvorligen anbe¬

Nn 5

fales,
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fales, med deres Levnet og Vandel at give Drengene
gode og dydige Exempler, samt ved Formaning og for¬
tjent Bestraffelse dog beflitte sig paa Sagtmodighed og

Mildhed, saa at Drengene, som ere under deres Opsigt,
deres Gjerning meere med Lyst end med Tvang kan for¬
rette; ei heller maae Gesellerne under deres Løns Forta¬
belse gaae i Kroe=, verts= og Spille=Huse med Dren¬
Art. 7

gene. Da der og saavel fra Magistraten som andre

Byens Indvaanere skal være ført Klage over, at de
Placater og Advarseler som anslaaes paa den Con¬

toirske Vinkjelder uden for Pagthuset, saavelsom

paa Dørrene for den tydske Kirke og Kirkegaard
førend de kunne blive læste og bekjendte strax modtvil¬

ligen ere blevne afrevne: saa forbydes baade Geseller og

Drenge sig ikke paa saadanne til Publication anslagne
Ting nogen Steder i Byen at forgribe, under vedbørlig
Art. 8.

Straf og Mulct.Da det og ofte skal hænde sig, at
Principaler og Handelsforvaltere formedelst Gesellernes

Skjødesløshed Efterladerhed og Uagtsomhed tilfnies
mærkelig Skade i Handlingen og paa deres Vare, i det

at disse ved Annammelsen og Udleveringen ei alle Ting

rigtig, og som de bør, med Flid i deres stedse hos sig
bærende Skrivertavle notere, og derefter hver Aften i
Stuens Journalbog til Husbondens Efterretning indfø¬

re. saavelsom og, at de under deres Opsigt saavel i

Pakboder som paa Lofter beliggende Vare, ikke med den
behørige Omhyggelighed til rette Tid, efter enhver Tings

Fornødenhed og Beskaffenhed blive forseet, saa at Va¬
rene efter nogen Tids Forløb enten forderves, udlekker,
eller paa andre Maader forringes ligesom og adskillige
Geseller, førend den med deres Husbonder stipulerede

Tid er ude, modtvilligen gaae af Tjenesten, og ellers i

andre Maader formedelst utidig Vertshuus=Søgning og
andre Udgange forsømme deres Husbonders Arbeide og
for¬
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forspilde deres Velfærd: saa skal den Gesel, som paa saa¬ 7 Oét.
danne eller andre Maader modtvillig og forsætlig tilføier

hans Principal eller Husbond Skade, om ei Husbond
og Gesel derom mindelig kan accordere efter Naboernes

Sigelse med Afkortning i hans Løn, og, i Fald han ei
havde saa meget tilgode, det paa andre Maader erstatte

og betale. Enhver Egenhandier eller Handelsforval¬

Art. 9.

ter, som paa Contoiret holder aaben Stue, det er, som

der holder Dug og Disk for sine Jolk, skal give dem
saadan Spisning og Drikke som i al sin Tid ved Con¬
toiret brugeligt været haver, og deres Formænd for dem

have nydt, hvormed og Folkene, uden Andet at forlan¬

ge og begjere, skal være fornøiet: skulde Nogen enten
selv være misnøiet med Kosten eller opvigle Andre til Kla¬

ge og Misnøielse, da skal den Sort af Spisningen eller

Øllet, som klages over af samme og næste Gaards Na¬
boer besees proberes og paaskjønnes; befindes da de

Klagende at have havt Aarsage, da skal Husbonden, for¬

uden at forskaffe dem bedre Spisning efter Contoirsk

Maade, bøde til Gaardens Bedste 10 Rdlr.; men, ha¬
ve Folkene klaget uden Aarsag, da skal baade den Op¬
piglende, om han bliver kjendt og den eller de Klagen¬

de efter Naboernes Sigelse straffes, om det er en Gesel,

bøder han til Gaardens Bedste 5 Rdlr. og skeer det af
Drengene, da udstaae de deres Ret. Og, da det efter

Art. 10.

Contoirsk Maneer altid har været Gesellernes Pligt,
ved enhver Stue, at have Nøglen til Spiseboden, samt

have Tilsyn med Maden og Provianten saavel ukaaget

som kaaget, at enhver af Folkene faaer til Nødtørft og

Mættelse, at Maaltiderne til Middag og Aften (naar
det ikke i Stevnens Tider eller formedelst andet vigtigt
og presserende Arbeide hindres) paa eengang holdes or¬
dentlig og ikke i Fleng, og at hvad, som fra eet Maal¬

tid overbliver, nyttes til et andet, saa at Intet spildes:
saa
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Art. 11.

saa skal det derved have sit Forblivende. Og, da det

allerede ved Article for Contoiret af 22 Maii 1672 har
været agtet for en stor og utaalelig Løn, at en Tjeneste,

eller Arbeids=Gesel har fordret 30 a 40 Rdlr. og Dren¬
gene 20 Rdlr., og mere i aarlig Løn, hvorfore det i de

Tider er bleven reguleret og fastsat, at en dygtig Gesel,
naar han tjente ved en stor Handel, ikke om Aaret maat¬

te gives mere end 25 Rdlr. og ved en ringere 20 Rdlr.;

en Skude=Dreng, som forstod sit Arbeide, naar han tjen¬

te ved en stor Handel, ei mere end 15 Rdlr., og ved en
ringere 12 Rdlr. aarlig Løn; saa er dog, formedelst
den slette Disciplin og megen Uorden paa Contoiret Fol¬

kenes i endeel Aaringer saa umaadelig og i Henseende til

de mange Folk ved Stuerne og Handelen fornødiges at
holdes, saa utaalelig opstegen, at, uagtet de tjene ved

stor eller liden Handel, paastaae dog en Gesel 60 Rdlr.,

en Skude=Dreng 40 Rdlr., en Stue=Dreng 30 Rdlr.,
og en Biløber 24 Rdlr. om Aaret. Thi befales, at saa¬
dan Tjeneste=Lønnens Forhøielse ikke mere maae taales,
men Folkene, naar de forstaae det Contoirske Arbeide,

skal herefter saaledes lønnes nemlig:

Ved en stor
Handel.

Ved en rin¬

gere Handel.

En dygtig Gesel

: 40 Rdlr.

30 Rdlr.

En Skude=Dreng ø

: 24 Rdlr.

5 18 Rdlr.

En Stue=Dreng
En

Biløber,

16 Rdlr.
,3 10 Rdlr.

12 Rdlr.

9

*

8 Rdlr.

Og hvilken Egenhandler eller Handelsforvalter, der
enten giver eller udlover mere Løn end forskrevet staaer,
den skal bøde ligesaa meget, som enten givet eller udlo¬
vet er til Contoirets almindelige Cassa, og hvilken Ge¬

sel eller Dreng, som enten fordrer mere Løn, eller

ikke vil antage Tjeneste for den oven stipulerede Løn, den

skal Forstanderne (naar han forhen har tjent paa Contoi¬
ret)
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ret) have Frihed at sætte i Tjeneste hos hvilken, ham paa 7 Od.

Contoiret behøver, imod at til Straf for hans Opsætsig¬

hed en fjerdedeel Part af Lønnen forfalder til Contoirets

almindelige Cassa, som af Husbonden skal indeholdes,
hvormed Forstanderne skal have Indseende og de for¬
brudte inddrive. Skulde og Omstændighederne foraarsa¬
ge Mistanke, at en Husbond gav eller udlovede mere

Løn end her er tilladt, og Beviis derpaa manglede, da

skal Forstanderne have Frihed til, at lade en saadan Hus¬
bond for Politie=Kammeret indkalde, for under Eed
at declarere, hvad Løn han har tilsagt den eller den af

hans=Contoirske Folk: besindes han da skyldig, skal han
være forfalden baade i den forbemeldte Mulct og Omkost¬
ninger; men, frigjør han sig med sin Eed, da er han

fri for begge Delene. Enhver Husbond skal tilholde sineAlrt.

12.

Folk, at de uvegerlig forrette alle Slags ærligt Arbeide
som ved Contoiret forefalder og Fornødenheden udkræver,
samt fra Tid til Tid forekommer, uden at den Ene maae

skyde det paa den Anden; ei heller maae de store Dren¬

ge under Arbeidet have noget Fortrin frem for de smaa,
men Enhver skal uvegerlig forrette, hvad hans Husbond

og Gesel ham befaler; Gesellerne maae ei heller lægge
alt Arbeidet paa Drengene, men selv altid være de Før¬

ste og Sidste derved paa det de kan have den fornødne
Opsigt, at det vel og forsvarligt forrettes, og i øvrrt

fornuftig med Drengene omgaaes, at dem ikke gives Aar¬

sag til Klage og Besværing. Skulde Nogen sætte sig
derimod, og hans Husbonde paa ingen Slags Maade

kan faae ham til at udrette det, som han bør, da skal

han, om det er en Gesel, bøde til Gaardens Rettighed

efter Beskaffenheden og Naboernes Sigelse fra 1 til 4
Rdlr., og, er det af Drengen, 1, 2, 3 a 4 Mk., el¬

ler og udstaae deres Ret, ligesom Vegringen og den der¬

af flydende Uleilighed og Forsømmelse er til. Og, da Art. 15.
ved
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ved Forordn. af 12 Septbr. 1753. er befalet, hvorledes
med Skrue=Godset skal forholdes, saa, paa det alle

Practigver og Inventioner (til at skrue bedragelige Fiske¬
Vare, eller det Ringere for det Bedre) saavidt mueligt

er, kan forekommes; forbydes, at Ingen til den An¬

den maae udlaane sin Skrue, enten for intet eller imod
Betaling, paa den Maade, at den Laanende eller Leien¬

de selv eller ved sine Folk maae skrue Fisken; men, i

Fald Nogen, som ingen Skrue haver, eller som i en
Hast behøver mere Fisk skruet end han hos sig selv kan
afstedkomme, behøver at betjene sig af en anden Skrue,

skal Skruningen forrettes af den eller dens Folk, som

Skruen eier, imod saadan Betaling, som de kan fore¬
nes om, anseende, at den Husbond med hans Gesel,

hvor Skruningen forrettes, skal staae til Ansvar for Fi¬
skens Bonitet hvorfor de og skal have Frihed af den
dem til Skruning leverede Fisk det være sig Langer,
Titling, Rotscheer eller andre Sorter at udkaste det,

som ei hører til den Sort, som skruet bliver og derfor

ligesaafuldt sætte den Stues Mærke paa Tønderne som
det kunde være af den Stues Fisk hvor Skruning skeer.
Art. 14.

Den forhen imod de antagende Drenge forøvede

Haardhed, Uskik og skadelige Vedtægter, med hvad
Navn de nævnes kan, vil Kongen hermed ligesom ved

Mandat af 8 Novbr. 1671 anbefalet er, aldeles og al¬
vorligen have afskaffet og forbuden; og, skulde Nogen
understaae sig, saadant at øve og bruge, da, om det
skeer af eller imellem Gesellerne skal den eller de have

forbrudt et Aars Løn til den almindelige Cassa, som han,

i Fald han ikke desuden saa meget er eiende, skal optjene,
og af hans Husbonde for ham betales, men skeer det af

og imellem Drengene, da skal saa mange, som derudi ere
Art. 15.

deelagtige, uden Forskaansel udstaae deres Ret. Den i

Aaret 1672 ved Contoiret gjorte Anordning og Skik, i
Hen¬
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Henseende til Gesellernes og Handelsforvalternes Kyn¬ 7 Oét.
dighed i Handelen og Varenes forsvarlige Forarbeidning,
skal hermed saaledes igjen indføres, efterleves og over¬

höldes, saasom: 1) at alle de Drenge, som herefter

anmelde sig til Tjeneste paa Contoiret, hvad enten
de hjemmehøre i Tydskland eller Kongens Riger og Lan¬
de (except de, som ere fødde enten under Landlægderne
eller Søe=Limitterne, hvilke ikke herunder skal forstaa¬

es), maae tjene et haivt Aar paa Contoiret paa For¬
søg; har da Drengen Lyst. til at vedblive, og hans Hus¬
bonde finder ham dertil beqvem, da skal hans Husbon¬

de fremstille ham for Contoirets Forstander, hvor
han i en særdeles Bog, som dertil indrettes og af Stift¬
befalingsmanden authoriseres, af Protocollisten ved

Døbe= og Bi=Navn, samt hvor han er fød, indskri¬
ves, samt hvad hans Forældre hedde eller have heddet,
af hvad Condition og Stand de ere eller have været, hvor.

mange Aar den Nyekomne ere gammel, og om han hos
den Husbond, som nu fremstiller ham, og paa hans

Stue 6 Aar efter hinanden vil tjene; besvarer Drengen

dette sidste med Ja, da skal denne Indtegning i alle
Tilfælde være af samme Kraft, som skrivtlig Contract
imellem Husbonden og Drengens Forældre eller Paarø¬

rende var oprettet, ligesom og, i Fald Drengen hører
hjemme i Bergen, og der kunde have enten Forældre el¬
ler Slægtninge, skal de kaldes tilstæde og tilspørges,

om de vide at emploiere ham bedre til hans Forfremmel¬

se, da de samme strax skal declarere; naar da Drengen
er indskreven, og af den præsiderende Forstander eller

Oldermand formanet til Gudsfrygt, Troeskab og Op¬

rigtighed, med ufortrøden Flid i hans Tjeneste og For¬
retninger, samt foreholdet den Nytte, han selv har der¬

af, om han skikker sig vel, og derimod den Skade og

Forfremmelses Hinder ham vil møde, i Fald han skikker
sig
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sig utilbørlig, betaler han 1 Rdlr. til lige Deling imel¬

lem den almindelige Cassa og Protocollisten. 2) Naar
han da er indskreven, skal han hos den Husbond og paa
den Stue, hvor han først er antagen (ligesom ved alle
Handelssteder er brugeligt), de 6 følgende Aar, indbe¬

regnet Prøve=Halvaaret, bestandig, samt troe og flittig
tjene, uden i bemeldte Tid at maae forlade den Husbond
og hans Stue, eller imidlertid at søge Tjeneste hos no¬

gen Anden eller paa anden Stue. Skulde det alligevel
skee, da skal den Tid, som han hos hans første Hus¬

bond og paa hans Stue har tjent, ikke komme ham til¬
gode i de 6 Aar, men hos den nye Husbonde og paa

hans Stue skal han de 6 Tjeneste=Aar som Dreng paa

nyt begynde, samt paa nyt betale til Cassen og Proto¬
collisten 1 Rdlr. for Indskrivningen hos den sidste Hus¬

bond og paa hans Stue; og, forinden han de fulde 6
Aar som Dreng paa den sidste Stue har udtjent, maae
han ikke som Gesel udskrives, eller af Nogen derfor i Tje¬

neste antages. Skulde og nogen Husbond af Egenhand¬
lere eller Handelsforvaltere antage en saadan for Ti¬
den af Tjeneste gaaende Dreng, da skal han, om han
forvalter Andres Handel, af sit Eget bøde til den almin¬

delige Cassa 20 Rdlr., som hans Principal af hans Løn
skal indeholde og som Selrskyldner til Forstanderen beta¬
le. Men, i Fald nogen Husbond det være sig Egen¬
handler eller Handelsforvalter skulde handle ilde med

saadan en Dreng, og ham utilbørlig tractere, saa han
desaarsage de bemeldte 6 Aar hos ham ikke kunde udhol¬

de, da skal Forstanderne kjende derpaa, og efter Befin¬

dende og tilstrækkelig Overbeviisning og Aarsage deri di¬
spensere. De af saadanne Drenge, som, forinden de

komme til Contoiret, ikke tilgavns kunne skrive og regne,
skal Husbonden lade gaae i Skole, i Særdeleshed om

Vinteren, naar mindst ved Contøiret falder at sorrette,
og
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jævnligen øve sig derudi. 3) Naar da saadan en Dreng

sine fulde 6 Aar paa den næstbemeldte Maade upaaklage¬
lig har udtjent, skal hans Husbonde anmelde det for

Contoirets Forstandere, at Drengen har udtjent og
vil udstaae sin Examen, for derefter at kunne tage Tjene¬
ste for Gesel, da Forstanderne beramme en Dag, paa
hvilken denne (og, om der er eller inden kort Tid kun¬

de ventes at komme Flere, som havde udtjent) kan om en¬

hver Sort Fiskes Skabning, Snit, Opskjærelse, Cou¬

leur, Danlighed, Sortering, Saltning, Virken, samt
til hvilke Steder hver Sort bør hensendes, m. m. bli¬

ve examineret, der skal skee offentlig for hvem, som vil

være tilstæde. Saadanne Examina holdes beleiligst enten
for Paaske= eller efter Mortensdags=Tider, naar Nabo¬
erne ere indflyttede i Skjøtstuerne da ved Contoiret

mindst falder at forrette. Skulde nu saadan en Dreng

ei befindes duelig til Gesel, skal ham gives et Aars Frist
til at forbedre sig udi; da han sig igjen til Examen kan

anmelde; og betaler han kun denne Gang 2 Rdlr., Halv¬
parten til den almindelige Cassa, og Halv til Protocol¬

listen: men befindes han ved Examen habil, da skal
han i en egen dertil indrettet og authoriseret Bog skrivtlig

reversere sig, at han aldrig, i medens han tjener for

Gesel, eller siden, om han bliver Handelaforvalter,

ei heller om han selv blev Eier af en Handel, vil skrue,

knippe, salte og virke bedragelige og uduelige Vare, el¬
ler det Ene for det Andet, hvorefter ham under Contoi¬

rets Segl og Protocollistens Haand paa et Ark stemplet

Papiir af No. 24 (i) til 2 Rdlr. gives et Skudsmaal,
at han hans fulde Aar paa Contoiret som Dreng hos
den eller den Husbond, og paa den eller den Stue troe
og

(1) Nu No. 8 efter Forordn. 27 Novbr.—
1 5.

V. Deel. 1 Bind.

Oo
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og flittig har udtjent, at han af Contoirets Forstandere
er offentlig bleven examineret og befunden duelig at tje¬
ne for Gesel og i Fremtiden som Handelsforvalter at kun¬

ne forestaae en Handling, samt at han har reverseret sig,
aldrig at vil skrue, knippe, falte eller virke bedragelige
eller uduelige Vare, eller det Ene for det Andet, for

hvilket Skudsmaal han, som sædvanligt, skal betale 6
Rdlr. til den almindelige Cassa og 2 Rdlr. til Protocol¬

listen, hvormed den saa kaldede Geselstønde samt al
anden Hjesterering, enten inden eller uden Contoiret,
aldeles skal være forbuden og ophævet under 10 Rdlr.

Mulct, for den, som samme giver, og 5 Rdlr. for hver,

som sig derved indfinder. 4) Men, skulde nogen Hus¬
bond formedelst en saadan Drengs besynderlige Lærvil¬

lighed, Troeskab, Flittighed og Skikkelighed, vilde ef¬

tergive ham noget af bemeldte 6 Aar, da maae Hus¬
honden deri dispensere, naar han declarerer ham saa¬
dant Skudsmaal til Protocollen; dog at han, forinden

han maae tjene for eller ansees som Gesel, efter næstbe¬
meldte §. offentlig bliver examineret, samt Skudsmaal
meddeles, saa og den øvrige Rest af de 6 Aar som Gesel

paa samme Stue udtjener, i Fald hans Husbond det skul¬

de forlange. 5) Skulde det og hænde sig, at saadan en
ved Contoiret tjenende og indskreven Dreng, som ikke

var fød i Bergen eller der hjemmehørte formedelst hans

Forældres Dødsfald eller andre nødvendige Aarsager

maatte hjemreise og enten eller heelt Aar borte blev,
da skal dog saadan Tid komme ham tilgode i bemeldte 6
Aar; men, bliver han længere borte, da saafremt han
ved Contoiret vil udtjene, skal ham dog ei mere end det

eene Aar i de 6 godtgjøres, og, i Fald hans før Bort¬

reisen havte Husbond ikke saalænge kunde lade hans Plavs

staae aaben, men sig med en anden Dreng i hans Sted

havde forsynet, saa han ved Tilbagekomsten ei havde ham
nødig,
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Husbond for den øvrige Tid gaae i Tjeneste, dog at den
Husbond, han før Bortreisen havde, og den, han efter

Hjemkomsten antager, begge møde med ham for For¬

standerne og i Protollen anmelder Omstændighederne,
hvorfor dog intet skal gives eller betales. 6) Ang. de

Geseller og Drenge, som allerede førend disse Articles
Publication paa nogen af de Kongens Undersaatter tilhø¬

rende Contoirske Stuer ere antagne og derfor tjene, de¬

res Examen og Indskrivelses=Penge, samt Drengenes

Tjenestetid. — Og, da det undertiden skal have tildra¬ Art. 16.
get sig, at, naar de Drenge, som ved Contoiret en Tid

lang have tjent, og om hvilke ofte er godt Haab, dog

blive forførte til adskillige Udyder, Opsætsigheder &amp;c., og,
naar de for samme blive straffede og tilrettesatte forlade

de deres Tjenester og søge Protection hos den Militaire
Etat, hvor de skal lade sig antage enten som virkelige
Provisores, Overcomplette eller og hos Søe=Officerer¬

ne lade sig enroullere uagtet Erfarenheden noksom har
udviist, at det ikke har været deres Intention i Kongel.
Tjeneste at forblive, men for at komme i en dem selv

skadelig Frihed hvorefter de henkaste sig i et dem og de¬

res Anrørende uanstændigt Ægteskab, og saaledes forspil¬

de deres Forfremmelse og timelige Velfærd: saa forby¬
des Officererne af Land= og Søe=Etaten at antage

eller enroullere nogen Dreng, saalænge han staaer i
Forbund og Tjeneste paa Contoiret; men, naar han sine
fulde 6 Aar har udtjent, har han opnaaet den Alder, at
han kan skjønne, hvad ham er gavnligt, og vil han da ei
længere ved Contoiret forblive maae de ham til Konge¬

lig Tjeneste antage. Naar nu en Dreng, efter 15de Art. Art. 17.
6te §. tilbørlig ved Contoiret har tjent, og er befunden
dygtig til at være Gesel, skal imellem den Egenhand¬

ler eller Handeloforvalter og den, han til Gesel anta¬
Oo 2

ger,
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ger, paa et Ark stemplet Papiir af No. 20 (k) til 24

1

ß oprettes skrivtlig Coutract. Lige saadanne Contracter
skal og oprettes med de, som allerede førend denne An¬
ordnings Publication ere blevne Geseller; og, saa ofte
nogen Gesel sorandrer Tjeneste, skal atter Contract imel¬
lem ham og den nye Husbonde oprettes, som hver Gang

for Contoirets Forstandere skal anvises, Conditioner¬
ne med Husbonds og Gesels Navn i Protocollen kortelig

extraheres og af Protocollisten paategnes, hvorfor ham
Art. 18.

gives 8 Skilling. — Hvad sig de øvrige smaa Anstal¬
ter, som efter Contoirets uomgængelige Fornødenhed

mage vedligeholdes, og fra de ældste Tider af har været
indført og overholdet indtil de, ved de Tydske eller

Vendiske Stuers Afgang, med andet mere ere forfaldne,
der fornemmelig bestaaer i den Orden og Skik der bør

være i hver Gaard imellem Naboer og Gaardens Inter¬
essentere og Tjenestefolkene indbyrdes, saasom i Ildhuset,
Skjøtstuen, ved det tilfælles eller separate Arbeide der
falder imellem Folkene saavel inden som uden Gaarden,

med videre: da tillades, at Contoirets Forskandere der¬
over efter Fornødenhed og Tidernes Omstændigheder gjør

deres Forslag for Stiftbefalingsmanden i Bergen, og,
naar det af ham er revideret og approberet skal samme

af Vedkommende paa Contoiret efterleves og overholdes.
11 OR.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang.

at det i Henseende til de Reformeredes Ind¬
qvarterings Frihed skal have sit Forblivende ved Rescr.

af 19 Julii 1754.
Gr. I Anledning af Rescr. under 19 Julii h. a. ere

Præsterne for den Reformeerte Menighed. i Khavn indkom¬
ne med endeel Besværinger formenende, at forberørte

Rescript synes i en vis Maade at være imod de Reformer¬

tes Privilegier, der i 20 Aar befrier de Huse, som de Re¬
formerte kjøbe, for Indqvartering, saasom bemeldte Pri¬
vile¬

(k) Nu No. 4 efter Fdn. af 1775.
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vilegium menes at være almindelig, saaledes, at det he¬ 11 Oét.

le Huus, som en Reformeert kjøber, bør være fri for Ind¬
qvartering, omendskjønt de kunde blive nødt til at bortleie
noget af Huset, i hvilken Forstand de berette, at Magi¬
straten og Enhver har taget deres Privilegium, saa at de
Reformerte Præster synes billigt, at den Forklaring, som
nu gjøres over deres Privilegium, kunde have Sted for

dem, som efterdags kjøbe Huse, men ei for dem, som al¬
lerede have kjøbt Gaarde; da de og klage ei alene, at i

den= Sted, at de 20 Aars Frihed tilforn er regnet fra den

Dag en Reformeert har kjøbt et Huus, saa er der nu be¬
gyndt at regnes fra den Tid, de ere komne ind i Landet,

der skal gjøre en stor Forskjel, men endog, at, endskjønt

Haandverksfolk af den Reformerte Religion i Privilegierne
ere lovede, at komme ind i Laugene uden Bekostning, saa

har dog en Skomager, for at blive Borger og komme i Lau¬
get, derfor maatte betale over 60 Rdlr.; da de til Slut¬
kjøbt
ning bede, at de af de Reformerte, som forhen har
som
deres Huse, maae nyde de samme Fordele herefter

de forhen uden nogens Paatale have havt, m. m.
—

Men,

at
som de Reformerte Præster ikke med Rette kan sige,

de

Ind¬
Reformerte ere tilføiede Noget imod deres Privilegiers

hold, efterdi de fremdeles beholde Frihed for den fulde Ind¬
qvartering af deres Næring, enten de eie store eller smaa
Gaarde: saa er funden for godt,

At det ved Rescr. af 19 Julii indeværende Aar skail

have sit Forblivende, og at de Reformerte billigen bør

rette sig derefter. Og vil Kongen derhos, at, naar de
Reformerte lade sig nøie med saadanne Gaarde og Huse,
som de til egen Haandtering og Brug behøve, eller ere
af maadelig Størrelse, som de fleeste Grunde, der ei

overgaaer 120 Rdlrs Grundtaxt, da skal dem ei heller

nægtes den hele Indqvarterings=Frihed af samme hvil¬

ket Geheimeraad og Overpræsident von der Lühe, Etats¬
raad og Borgemester Torm samt Cancellieraad og

Raadmand Hæseker, som Medcommitterede i Indqvar¬
teringscommissionen, have, efter Billighed, ved Ind¬

qvarteringens Sætning af Gaardenes Grunde, at
iagttage.

Rescr. (til Amtmanden over Frideriksborg= og 11 OA.

Kronborg=Amter), ang. at Tingdagen i Kron¬
Do 3

borg¬
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11 Oé. borg=Amts Rytterdistricts Birk herefter maae
ugentlig forflyttes fra Mandag til Onsdagen.
18 Oct.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen i Trund¬
hjem), ang. at Distributionen i Trondhjem=Skole

herester skal skee Ugen for Mikkelsdag, &amp;c. (D.
18 Oct.

Rescr. (til Biskopen over Sjellands-Stift),
ang. at ledige Geistlige Embeder i Kjøbenhavn
skal forsynes paa Successors Bekostning; Indkom¬

sterne ved Dacance og i Naadens-Aaret regnes efter

Forfalds=Terminen, og af Provsten besørges oppebaar¬
ne, naar Stervboen har Gjeld.
Gr. Til Forretningerne ved de vacante Kald i Khavn

blev antaget en af de solliciterende Capellaner, som blev
lønnet undertiden af Formandens Stervboe, undertiden af
Successor, og undertiden af begge.

De vacante Geistlige Embeders Forretninger i

Kjøbenhavn skal forsynes paa Successors Bekostning
ulene, paa det at Prövsterne kan have en vis Regel til

Skifte og Deling i Præsternes Stervboer. — Og, som

Loven befaler, at Kjøbstædpræsters Enker skal een Sinde
nyde halvt af den aarlige visse og uvisse Præste=Rente: saa
skal al den Indkomst som er forfalden forud, førend
den forrige Præst døer eller. afgaaer, høre den Afgaaede

til, omendskjønt Betalingen ikke falder førend efter hans
Død eller Afgang, saasom Indkomsterne saavel da som

siden i Naadens-Aarets Deling skal regnes, ikke efter

Betalings=, men efter Forfalds=Terminen. Ligesom
og, om den Afdødes Stervboe eragtes med nogen Gjeld

beheftet, og Ansvar for publigve Penge, da maae En¬

ken ikke tillades at optage Naadens=Aarets Indkomster;

men Provsten skal beskikke En af Medtjenerne dem
at annamme, og derfor gjøre Regnskab, indtil Successor

arkommer da Enken imidlertid, efter Omstænbigheder¬
ne

5) See Forordn. 11 Maii 1775, §. 72.
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ne, maae tillægges til Subsistence fra 10 til 20 Rdlr. maa¬ 18 Oct.

nedlig, indtil Liqvidation skeer.

25 Od.
Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), nogle

Poster, angaaende Smede=Lauget sammesteds.
Gr. Oldermanden har ladet andrage, at, da Lauget
under 11 Aug. 1752 er forundt nye Artikle, er af det ble¬
ven forgjettet, at begjere derudi anført Mesterstykker for

Boer=Smede, samt at han desuden til Laugets Bedste

fandt sig foraarsaget at foreslaae nogle Poster til Forbe¬
*

dring i berørte Laugs=Artikle, i Henseende til opkormen¬
de Tvistigheder imellem Mesterne og Svendene, at samme

uden Proces og Vidtloftighed kunde afgjøres; desligeste at

et andet og bedre Mesterstykke, end Artiklene har foreskre¬
vet, maatte anordnes for Grovsmedene efter nyere og be¬

dre Facon, hvorved Professionen kunde bringes til høiere
og større Fuldkommenhed; og, da ei heller noget findes an¬
ført for et Lærebrev, at det maatte bevilges og fastsættes,
at til Lauget derfor skulde erlægges og svares, ligesom til¬

forn, 10 Rdlr. m. v. som det derhos fulgte Forslag til nye

Laugs=Artikle for bemeldte Laug indeholder, hvorpaa han
har anholdet om Confirmation.
Magistraten forestiller i

Erklæring, at det, ved at conferere de Lauget senest for¬
undte Artikle med de af dem nu begjerte Poster til nye

Artikle, er befunden, at de i saa Maade af dem foreslag¬

ne Forandringer ikkun sigte til at paalægge baade Svende
og unge Mestere mere Tvang og Byrde end hidtil, samt.
at indskrænke Langet, og tvinge dem, der behøve Arbeide

forfærdiget; og at Magistraten derfor er af Formening,
at de nu værende Artikle kunde fremdeles forblive, alene

om Lauget maatte forundes efterfølgende 3 Poster: 1) at

det med Boer= og Saug=Smedenes Mesterstykke maatte
forholdes efter Forslagets 3die Jost; 2) at Projectets 11te

Post, i Henseende til Laugets Enker, maatte nyde Bifald;
og 3) at det, til at forekomme al Dispute, maatte blive
fastsat, hvad for et Lærebrev skulde betales.

Ved de for Smede=Lauget d. 11 Aug. 1752 udgiv¬

ne Artikle skal det have sit Forblivende. — Og angaaen¬
de de 3 af Magistraten foreslagne Poster anordnes og

bevilges saaledes, som følger: 1) Boer= og Sange¬
Smedenes Mesterstykke (m) skal bestaae af et Boer¬

drug eller Omslag, som fra Hovedet til det første Knæe

skal være 5J Tommer, i Grebet 6 Tommer, fra Gre¬
Do4
(m) Er ei indrykket i Plac. af 3 Martii 1756.

bet
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25 Oct. bet til det underste Knæe 52 Tommer, Bryststykket fra
det underste Knæe 4 Tommer; Knappen paa Bryststyk¬
ket skal være enten af Messing eller af Jern, da den af

Messing skal være med en Skrue, men den, som er af
Jern, skal nettes paa, hvortil da og skal være 12 Boe¬

re, som accurat skal passe i Boerdruget, hvilke Boere
skal være af følgende Sorter: a) et stort Kraneboer med

Indsnider=Næse; b) et mindre dito med en Snekke; c)
et Ventapper=Frit med en dobbelt gerunden Slange, som

ligger oven paa; d) et Tappeboer; e) et Skrueboer og

7 Indsnider=Boere fra 4 til 7 Tommer, alle bag paa
med en Carnisse ved Angelen, samt polerede overalt ind¬

og udvendig. — 2) Angaaende Laugsmesternes Enker.
Naar en Enke ingen Svend haver, som kan forestaae

hendes afdøde Mands Verksted da skal Oldermanden

forskaffe hende En, eller og hun have Frihed til, 2 Gan¬

ge at udnævne sig en Svend som da skal strax begive

sig til hende, og forestaae Verkstedet upaaklagelig. — 3)
For et Lærebrev, som til de udlærte Drenge udstædes,

skal alene betales, som følger (n): Stemplet Papiir til
Lærebrevet 1 Rdlr.; til Oldermanden 1 Rdlr.; 4 Bi¬
siddere a 3 Mk., er 2 Rdlr.; Laugs=Seglet 3 Mk.;

for Baand og Æske saret Lærebrevets Beskrivelse 1

Rdlr. 2 Mk., tilsammen 5 Rdlr. 5 Mk.; men, i Fald
7
han selv vil bekoste Baand og Æsken,
da ikkun for

Lærebrevets Beskrivelse 4 Mark.
1Novb.

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden over Ribe=Stift),

ang. en Chirurgi Beskikkelse for Ribe=Bye og en Deel
af Ribehuus=Amt (0).
2 Novb.

Land=Etatens Gen. Commissariats Skriv. (til Regi¬

(Kongel Re= menterne &amp;c.), ang. at de ved samtlige Gevorbne og
sol. 26 Octb.)

Na¬

(n) Cfr. den 2den Rubrigve af Tabellen i Plac. 3 Mar¬

tii 1756, og den 1te 6. i Plac. 1 Sept. 1762.
(0) See Rescr. 20 April 1775.
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Tational=Tropper for Under=Officerer Pauker, 2 Novb.

Gevaldiger, Trompetere, Tambourer, Ryttere og Ge¬
mene, samt de ved Artillerie=Corpset for Constabler,

Under=Constabler, Tambourer og Haandverker faldende

Pacantpenge skal fra dette Aars Begyndelse ikke meere
den Kongelige Casse beregnes, men Compagniernes Chefs
tilfalde; dog at de Vacante fremdeles i Maaneds= og
Qvartal=Listerne antegnes (P).

Rescr. (til Stiftbefalingsmanden og samtlige 8
Amtmænd samt Grever og Friherrer i Sjelland),
indeholdende Igjentagelse af Anordningerne om
fremmede og omløbende Jøder og at ingen Iöde

maae lade sig finde uden for Landeveien, eller nogen
Nat logere i Landsbyerne (9).
Gr. Omendskjønt det er aldeles stridende baade imod Lo¬

ven, saa og imod adskillige Forordninger, Placater og Re¬

scripter, at Jøder understaae sig uden Leidebrev og Kon¬
gelig Tilladelse, i Landet at indkomme; og, til sligt at
forrkomme, ydermere ved Rescript af 2 Octobr. 1750 er
dicteret Straf for Skippere og Færgemænd der hertil
bringe Jøder, som ei have Rettighed og Tilladelse at ind¬

komme; saa er dog af Memorial fra en Decl af Indvaa¬
nerne i nogle af Kjøbstæderne i Sjelland og Stiftamtman¬
dens Erklæring fornummen, hvorledes en stor Mængde

fremmede Jøder, nu meer end tilforn, skal opholde sig ei
alene i Kjøbstæderne i Sjelland, men endog paa Landet,

som, ved deres idelige Omløben med adskillig smaa og stor
Kram, baade bedrage Almuen, saa og ved saadan og an¬

den Landprang betage Borgerskabet i Kjøbstæderne deres

lovlige Næring og Handel.

De om fremmede og omløbende Jøder forhen ud¬
gangne Kongelige Anordninger vorde herved igjentagne,

saa at de i alle Maader stricte skal efterleves: ligesom og

derfornden besgles, at ingen Jøde under haard Straf,
maae lade sig finde uden for Landeveiene fra een Kjøb¬

stæd til en anden, eller nogen Nat logere i Landsbyer¬

ne; samt at ingen Kroemand eller Andre paa Landet
Oo 5

mdae

(p) See Plan af 29 Jan. 1785.

(4) See Rescr. 24 Martji 1774 og Prom. 9 Aug. 1783.

Novh.
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8 Novh.

maae laane nogen Iøde Huus om Natten; og at det
i Contraventions Fald skal være Alle og Enhver tilladt,
at paagribe og til vedbørlig Strafs Lidelse at levere til

næste Rettens=Betjente alle de Jøder, som lade sig
betræde uden for den rette almindelige Landevei fra Kjøb¬
stæd til anden, eller om Natten at logere i en Landsbye

eller noget Huus paa Landet; dog, saafremt de ikke, in¬

den Natten paafaldt, kunde komme til den Kjøbstæd,

hvorhen de agtede sig, maae det i saa Fald være dem til¬
ladt, den Nat over at logere enten i en Kroe paa Lande¬

veien, eller og i en Landsbye, hvorigjennem Landeveien
ligger.

8 Novb.

Rescr. (til Amtmanden over Frideriksborg= og

Kronborg=Amter), ang. at de Kongelige Be¬
tjentes Enker som efter Mændenes Død maatte
opholde sig ved Frideriksborg=Slot, og hvorom Regle¬
mentet imeilem Slotsmenigheden og Asminderød ei no¬

get har fastsat, skulle, naar de med Kongelig Tilladelse
beboe nogen af Slotsbygningerne med Familie og Tje¬

nestefolk fremdeles henhøre under Slotsmenigheden; men,
dersom disse Enker uden for Slottet paa Amtets Grund,

enten ved Rogaard eller i det paagrændsende Overdrev,

beboe saadanne Steder eller Fæste=Huse, som enten sor¬

tere under Amtet, eller hvoraf der aarlig svares Grund¬
skat til Rytterdistricts-Cassen, skulle de ligesom forhen

henhøre under Asminderød=Sogns Menighed. (Paa
Foresporgsel fra Cantoren ved Slottet).

8 Novb.

Rescr. (til Biskopen over Fyens=Stift, og No¬
tits til General-Kirke=Inspectionen samt Greve

Ahlefeldt), ang. at Maglebye=Kald paa Lange¬

land herefter mace være befriet for Residerende
Capellan. (Paa Grevens Ansøgning, fordi Kaldet
er mageligt, &amp;c.)

Rescr.
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Rescr. (til Amtmanden over Stavanger=Amt), 8 Novh.

ang. at de, som til Dovninger om Loverdagen
ere forsamlebe, skal under Mulct inden Kl. 9 Aften for¬
føie sig fra Gaarden til deres Hjem.
Gr. Amtmanden har forestillet, at Endeel af Præsteska¬
bet i Amtet besværge sig over Sabbathens Misbrug og
Vanhelligelse, formedelst en der overalt iblandt Bønderne

vedtagen Sædvane af den saa kaldet Dovning, bestaaen¬

de af 20, 30 a 40 større og mindre Antal Personers Sam¬

ling efter Indbydelse, nu paa een, og da paa en anden Gaard
til at afslaae eller opskjære Bondens Hoe eller Korn, i det

at saadanne Dovninas=Samlinger aldrig foretages uden

om Løverdagen, da de Indbudne, som uden Penge arbei¬
de, ei alene fra Morgen, Arbeidet begyndes, og indtil

Aftenen skal blive overfadig tracteret med Bondens bedste

Mad og Drikke, men skal endog tilbringe hele Natten der¬
paa med Drik og Fylderie, samt som oftest med Spil og

Dands indtil Søndags=Morgenen, og, naar da Øllet er
opdrukket, skal de først Lrgge sig til Søvns, saa at, naar
de have udsovet, skal Søndagen være borte, førend hver

kommer hjem til sit Huus, og Kirken og Prædiken forsømt;
fra hvilken Sædvane Almuen ikke skal ville afstaae end¬

skjønt Præsterne med største Alvorlighed skal have forma¬
net dem dertil, hvorfore Amtm. har indstilt, om ikke disse
Dovnings=Samlinger paa Loverdagen maatte aldeles for¬

bydes, efterdi saadant frivillig Daqverk aldrig skal skee
uden for Vederlag af Drik og Fylderie Natten til Sonda¬
gen, som derved skal blive vanhelliget uden mindste For¬

nodenhed da en af de øvrige 5 Dage om Ugen dertil med
mindre Forargelse skal kunde bruges. Men, som Amtm.

tillige beretter, at, naar saadan Dovning holdes paa an¬
dre Dage i Ugen, derved da 2 Arbeidsdage, i Steden for
nu ikkun Een, medgaaer for Bonden, Veiret og paa den

Tid af Aaret og paa den Kant af Landet ofte er saa usta¬
dig, at, dersom Dovningen ei maatte skee paa Løverdagen,

naar Veirliget dertil var beqvemt, saadant i Høe= og Korn¬
Bjerningen da kunde foraarsage Landmanden alt for me¬
gen Skade; og Kongen altsaa holder det betænkeligt, al¬

deles at forbyde Dovningen paa nogen vis Dag i Ugen:
saa er funden for godt, at

Alle de, som til deslige Dovninger der holdes om

Løverdagen, ere forsamlede, skal inden Klokken 9 slæt

om Aftenen forføie sig fra den Gaard, hver Dovningen
skeer hver til sit Hjem, og det under en taalelig Mulct
efter Amtmandens Sigelse, saavel for Berten, som

for hver af de Forsamlede, der maatte blive over den

Tid;
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Tid; hvilken Mulct skal være forfalden til Angi¬

8 Novb.

verent.

22 Norb.

Rescr. (til Biskoperne i Danmark og Norge (r),

og Notits til Gen. Kirke=Inspect. Collegium), ang.

hvorledes Barselkoner uden for Rangen maae
ved holdende Kirkegang introduceres (S).
Gr. Benævnte Collegium har andraget, at, efterat ved

Rescript af 8 Novbr. 1748 er befalet, at alle Rangsperso¬
uers Fruer maae være befriede for at lade sig introducere af

Præsten, med videre; ere siden den Tid mange Andre, deels

Kongel. Betjente, deels Provrietairer, deels Indvaanere
i Kjøbstæderne, indkomne med Ansøgninger, om at nyde

lige Frihed for deres Hustruer, af hvilke Ansøgninger nogle
ere sendte til Collegii Overveielse og Betænkende, som

derefter ere til Kongen indkomne og hvori bemeldte Col¬

legium forestiller, at saadan Introduction, efter gammel
Skik, skeer saa godt som uden for Kirken i Vaabenhuset,

hvor den allerstærkeste Træk, og om Vinteren en utaalelig
Kulde er, paa en Tid da Kirkegangskonen kommer oftest

første Gang ud jgjen, følgelig er meest empfindtlig og skrø¬
belig, og i den Tilstand maae opholde sig der næsten en

Time, og undertiden længere, saa at hendes Helbred bliver
derved overmaade exponeret og svækket, hvorved det er remar¬

qveret, at mange Kirkegangskoner efter den Tid faaer et

eller andet Tilfælde, som enten følger dem, eller for Tiden
lægger dem i Graven; hvortil kommer ogsaa den Uleilighed,

at Gudstjenesten i Kirken ved saadan Introduction uden
Nød opholdes, og baade Præst og Menighed sinkes, Præ¬

sten i det han ikke kan anvende den fornødne Tid til den

mere magtpaaliggende Catechisation, og Menigheden, at
den ikke i rette Tid kan komme i eller af Kirken, og der¬

for ei heller mange Gange om Vinteren kan komme hjem

ved lys Dag, fra den Kirke, hvor Tjenesten sidst holdes.
Alle Barselkoner i Almindelighed, være sig af Bor¬

ger= eller Bonde=Standen, i begge Rigerne Danmark
og Norge, maae herefter være befriet for at lade sig ved

deres holdende Kirkegang introducere af Præsten; men
i den Sted befales og fastsættes, at, naar en Barselkone

holder sin Kirkegang, skal Præsten paa de Steder, hvor
Introduction har været brugelig, imod Enden af Præ¬
diken

(1) Til Hofprædikanten under 25 Julii 1755.

(5) See Prom. 6 Sept. og 27 Decbr. 1777.
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diken give Menigheden saadant tilkjende og tilføie en22 Novb.

kort Formaning og Ønske over Kirkegangskonen hvores¬

ter Kirkegangskonen, naar Prædiken er til Ende,
med sit sædvanlige efter Loven tilladte Følgeskab, skal
gaae op at ofre, som sædvanlig, med mindre Præsten

vil være fornøiet med, at Offeret sendes ham i Huset,
som paa nogle Steder skal være i Brug. Men, saafremt
en eller anden Kone hellere skulde ville vedblive den

gamle Skik, at lade sig af Præsten introducere i Kirken,

da skal Præsten føie hende derudi. I det øvrige skal det
med alle Rangspersoners Fruer forholdes efter den An¬
ordning, som ved Rescr. af 8 Novb. 1748 allerede gjort er.

Rescr. (til Amtmanden over Stavanger=Amt, 22 Novb.
samt Notits til Stiftbefalingsmanden og Biskopen

i Christjansand=Stift), ang. Lysepengenes Be¬
taling og Ligning af andre Udgivter til Skole¬
væsenet i Stavanger=Amt.
Gr. Amtm. har indberettet, at han, i Følge Forordn.
om Skolerne af 5 Maii 1741, har med Provsterne og Præ¬
sterne hver for sit Provsti og Sogne, i denne Sommer

overalt i Amtet holdt Samling, for med dem at overveie
og endeligen afgjøre, hvad Anstalter der til Ungdommens

Underviisning i deres Christendom udi ethvert Præstegjeld

for sig beqvemmeligst kunde blive at gjøre, ved hvilken Ind¬

retning og gjorte Overslag de neppe skal have Udveie til
de omaaaende Skoleholderes Løn, endskjønt den ikkun be¬

løber sig aarlig til 10 a 12 Rdlr. for Enhver af dem, men

til de fattige Børn som skal udgjøre den største Deel af
den undervisende Ungdom, deres Underholdning, til Under¬
viisning i Skolerne, skal aldeles ingen Udveie vides.

Paa det der kan faaes et lidet Fond til de fornødne Bøger
for Skolemesterne og slige fattige Børn, befales,

Ar Amtmanden, efter Forordn. af 23 Jan. 1739,
indfordrer og modtager af Kirke=Eierne i Stavanger¬

Amt fra Dato Publicationis de afskaffede Lysepenge
hvor samme ere indeholdte og ikke anvendte til det aller¬

naad. destinerede Brug (1). Og, som han tillige har be¬
ret¬

(1) See Rescr. 1 Juli 17573
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ret, at nogle Kirke= og Gaarde=Eiere under et og an¬

22 Novh.

det utilstrækkeligt Paaskud, skal være ganske uvillige til

at contribuere til dette christelige Verks Indretning, og
Forordn. af 5 Maii 1741 dens 3die Art. befaler, at Amt¬

manden i saa Tilfælde skal sammentræde med Provsten,
for at belægge saadan en Uvillig med en Contribution,
efter Omstændighed og Formue: saa vil Kongen, at, naar
en billig Ligning af Amtm. og Provsten er gjort, maae
Amtmanden, naar den Skyldige fremdeles vil være uvil¬

lig, lade samme exeqvere; dog haver han og Provsten,
naar de have sluttet den ommeldte Forretning, først ef¬

ter bemeldte Forckdn. af 5 Maii 1741. Art. 3, at ind¬
sende samme til Stiftamtmanden og Biskopen over
Christjansands=Stift deres Approbation forinden der¬
efter nogen Exsecution eller Udpantning foretages.
22 Novb.

Confirmation paa et for Kirkebetjentene (Or¬

ganister Klokkere, Gravere eller Kirkefeiere) ved
Nørre= og Søndre=Sogns Kirkerne i Viborg, i Hen¬

seende til deres Forretninger og Indkomster af Magi¬
straten, Sognepræsterne og Kirkeværgerne forfattede
Reglement (u).

Organisterne beskikkes af Sognepræsten og Magi¬
straten, dog med Stiftbefalingsmandens og Bisko¬

pens Approbation; ligeledes Klokkerne hvilke af de
sidste gives Bestalling. Klokkeren skal i Bogen indføre

dem, som gaae til Skrifte og desuden have en anden

Bog med ethvert Menneskes Navn udi, gadeviis forfat¬

tet, hvori han rigtig ved Enhvers Navn skal sætte Dag
og Datum, naar den var til Skrifte, paa det Præster¬
ne desbedre kan vide, hvo der entholder sig over den or¬

dinaire Tid fra Skrifte og Gudsbord. Gvaverne eller

Kirkefeierne beskikkes af Sognepræsten og Magistra¬
ten.

(u) Findes fuldstændig i Rothes Rescripter III. 695.

Resolutioner og Collegialbreve. 5911754.
—

2

ten. Han maae ikke lade noget Liigtræe eller Liigsteen22 Novb.

føre ind paa Kirkegaarden eller i Kirken, førend han har

zivet Kirkeværgen det tilkjende, at Kirken kan nyde sin

Betaling derfor. Fornemmer han Ungdommen stimer
paa Kirkegaarden, eller begaaer noget Uskikkeligt under

Prædiken eller andre Tider, skal han straffe dem med

Pidsk, eller og derforuden give Øvrigheden og deres For¬
eldre, Lærere, eller Husbonder det tilkjende at de kan
hlive straffede. Han maae aldrig kaste nogen Grav paa

Kirkegaarden, førend han har givet Vedkommende det

ilkjende og ei til Tiggere uden paa det sædvanlige
Sted. — De som boe, eller have Huus, som vender
iil noget Kirkestræde, Kirke eller Kirkegaard, maae ei

lægge, eller lade lægge deres Feieskarn eller anden Ureen¬

lighed af deres Gader eller Huse over paa Kirkens For¬
tog og tilhørende halve Gade, mindre paa Kirkegaar¬

den eller op til dens Muur; under 1 Rdlrs Mulct (om
de det gjøre, naar Kirkeværgen har advaret dem) til

Kirken, der ligesom andre Kirkens Indtægter ved Ud¬
pantning skal inddrives, i Fald de ei strax betale, og

tillige erstatte Bekostningen paa Ureenlighedens Bortfø¬
relse til deres Gaard eller Grund.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge og29
Stiftbefalingsmanden i Trondhsem), ang. halve

Læder-Hylstere til Skieløbernes Gevæhr¬
laase.
Gr. Ved Rescr. af 12 Jan. 1753 er befalet, at anskaf¬
fes hele Hylstere, men en indkommen Forestilling forvoldte,
at Anskaffelsen blev suspenderet. Siden er med Vedkom¬

mende corresponderet, og derefter har Kongen approberet
og fastfat

At ikkun halve Læder-Hylstere over Gevæhrlaasene,
hvoraf Stykket kan koste 32 Skill., efter den af Feldt¬
marskalk Arnold approberende Prøve, skal anskaffes,
hvilke
V. Deel. 1 Bind.
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22 Novb. hvilke Hylstere da i fredelige Tider i 12 Zahl=Aar, og

i Krigstiderne udi 2 Compagner maae vedvare og ud¬
holde. Skieløberlægs=Udrederne skal da forderligsk

see dem anskaffede.

29 Novb.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang.
at 4 Indvaanere, hvilke i Christianiæ Forstæder
have opbygt Træe=Huse nærmere Byen, end Brand¬
Anordningen foreskriver maae fremdeles beholde deres

Huse staaende der hvor de eengang ere opbygte; men

derimod skal det for Eftertiden ved Trommeslag bekjendt¬
gjøres, at Ingen maae foretage sig nogen Bygning,

uden forud at have meldet sig derom paa Christianiæ
Raadstue, efter Rescr. af 31 Julii 1739.

3 Dec.

Rescript, ang. at Sager om Drukkenskab og her¬

skende Synder skal ageres inden lukte Dørre (v).
3 Dec.

Overkrigs=Secret. Skriv. (til Cheferne for de

gevorbne Regimenter), indeholdende Kongel. Be¬

faling, at de Hververe, som afsendes til Alto¬
na, skal, foruden eftertrykkelig at indskjærpes en nøie
Efterlevelse af de om Hvervingen udgangne Edicter, især

tilholdes, at lade de Haandverksfolk og Kjøbmands¬
drenge som engageres paa Altonaisk Grund præsente¬

res Overpræsidenten førend den tredie Dag efter Enga¬

geringen; hvorimod en saadan Recrut, naar han, føl¬
gelig den af Overpræsidenten derpaa meddelende Attest,
har tilstaaet at have frivillig antaget Tjeneste, ikke videre
i Henseende til Klage over Anhvervingen bør høres.
(Saasom Overpræsidenten i Altona „ar besværet sig over

de ved Hvervingen sammesteds fov de Kongelige Troupper
foregaaende Excesser).

Rescr.
(v) Lybeckers Udtog I. 50. Findes ikke i Cancelliet.

Maaskee det skal være Rescr. 3 Decbr. 1734.

Resolutioner og Collegialbreve. 5931754.
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Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at 6 Dee.

alle Stadens Porte herefter om Fredag Formid¬
dag maae blive aaoenstaaende imod Passage=Penge,
m. v. (R); samt at Commandanten igjennem Krigs¬
oancelliet herom tillægges fornøden Ordre.

Rescr. (til samtlige Grever og Friherrer i Dan¬ 13 Dee.

mark og Norge), ang. at, naar noget Grevskab

(Friherskab) i Fremtiden med nogen Slags Liv¬
gedinge Pensioner eller paa anden Maade vorder

belagt, skal saadant først og ufortøvet i det Kongelige
Lehns=Cancellie indberettes. (Saasom det er erfaret,

at de Kongelige Lehns= Grev= (Friher=) skaber med saa
store Udgivter til Livgedinge og Pensioner, være sig til
Enker eller Sødskende eller i anden Maade, ere saa over¬
maade bebyrdede, at der af Lehnets Revenuer lidet eller
intet bliver tilovers for Lehnsherren til en sømmelig og

standsmæssig Subsistenee; og slig Adfærd aldeles strider
imod Kongens, som souveraine Over=Lehnsherres, Omsorg

og Omhyggelighed, med hvilken Allerhøistsamme lader Sig
Sine Lehns= Grever: (Friherrer), deres Stand og Hu¬
ses Conservation være angelegen).

Rescr. (til Kjøbenhavns Magistrat), ang. de 13
Tømmer= og Muurmestere i Kjøbenhavn, som
vurdere Gaarde og Huse hvori laanes Umyndi¬
ges og publigve Capitaler &amp;c., hvorledes de aflægge

Eed og nyde Betaling, og at de ei derfor maae vegre sig.
Gr. Da ved Rescr. af 26 Julii næstafvigte er anordnet,
hvorledes i Khavn skal forholdes med saadan Vurdering,
have Oldermændene for Tømmer= og Muur=Mesterlaugene

sammesteds allerund. forestillet den Umuelighed som der¬
ved møder, at Mesterne, i Følge af ovenmeldte Rescr.

skulle beedige de af dem forrettende Vurderinger, deels
fordi de ere aldeles uvidende om slige Eiendommes Grund¬
taxter, deels, da dem derved er paalagt at vurdere adskil¬

lige andre Haandverksmesteres Arbeide, deels og, fordi paa
mange Steder findes Paneling og Betrækninger, saa at
de ikke veed eller kan skjønne, af hvad Bonitet Tømmeret
eller Muurverket er inden for, der endog, naar slige For¬
Py 2
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D

retninger ikke destomindre endelig skulde beediges kunde

13 Dec.

sætte vedkommende Mestere i Samvittigheds=Serupel og

Uroe, i Fald der kunde tvivles om, hvad enten de har gjort
Meeneed, eller ikke: hvorfore derhos var bleven begjert,

at Mesterne maatte fritages for saadan paa deres Vurde¬

ringsforretninger aflæggende Eed, saalænge der ikke fand¬
tes saadanne Omstændigheder, at Eeds Aflæggelse uom¬

gængelig skulde agtes fornøden.I Erklæring holder Ma¬

gistraten det fornodent og for tienligt, at Vurderingsfor¬
retningerne blive af Mesterne beedigede, og, naar Mester¬

ne alene sætte Vurderingerne efter deres bedste Skjønsom¬

hed, at de i saa Fald uden nogen Samvittigheds=Seru¬
pel kunde derpaa aflægge Eed; indstillende derhos, om det
ikke til Lettelse for Mesterne kunde indrettes saaledes, at
i Steden for at mode hver Gang i Raadstuen, naar de

havde forrettet en saadan Vurdering, hvilket vilde være
dem til Besværing og Sinkelse i deres Arbeide, især udi

Opsigelses= og Omslags=Terminerne, naar mange Forret¬

ninger forefalde, de ikkuns ved hvert Aars Begyndelse kun¬
de møde, for at aflægge den anbefalede Eed for alle de til
næste Aar af dem forrettende Vurderinger, m. v.

Samtlige Mestere, som udmeldes til Vurderinger,
maae ved hvert Aars Begyndelse aflægge den anbefalede

Eed for alle de Vurderinger som af dem det næste Aar

til Prioritets Efterretning blive forrettede. Ligesaa be¬

vilges ogsaa, at Mesterne, til nogen Erstatning for de¬
res Umage og Tibsspilde, maae nyde den halve Deel af

de Penge, som af Eierne betales for Vurderingen (V),

og den anden halve Deel ikkun at skal henhøre til Laugs¬
cassen, hvortil den hele Betaling hidtil har været henlagt.
Hvorimod tillige befales, at hver Mester, som vegrer sig

ved at gjøre nogen saadan Forretning, naar det ham ef¬

ter Tour skulde tilfalde, skal for hver Gang betale 4 Rdlr.,
som skal tilhøre den Mester, der bliver udnævnt i hans
Sted at forrette Vurderingen.

17 Dec.

Resol., ang. at Kul af Træe maae ei af Nor¬
ge udføres (2).

Rescr.
(y) See Slutn. i Plac. af 31 Juli 1754.

(2) Af Lybeckers Udtog II. 17715 see Toldtariferne af
1762 og 1768.

9
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Rescr. (til Stiftbefalingsm. over Sjellands¬20
Stift, og Notits til Overpræsidenten i Kjøbenhavn),
ang. at Borgemesteren i Helsingøer ikke med Pas¬
sers Udstædelse maae tilføie Overpræsidenten i Kjøben¬

havn Fornærmelse.
Gr. Efterat Overpræsidenten til Cancelliet havde beret¬

tet, at Borgemester Ferslef i Helsingøer fornærmede ham,
med at udgive Passer til fremmede Reisende, er af Stift¬

amtmandens Erklæring erfaret, at da der for noget mere*
end et Aar siden fra Overpræsidenten herom til Stiftamtm.
var indkommen en Besværing i lige Tilfælde, har han ind¬

hentet Borgemester Ferslefs Erklæring, hvorudi han i Føl¬

ge Forordn. af 21 Febr. 1702 formener sig ligesaa beret¬
tiget imod suffisant Caution at udstæde Passer til Reisende,
der komme til Helsingøer, som Overpræsidenten er beretti¬
get til at give dem Pas, der reise fra Kjøbenhavn, aller¬
helst det tit skal hænde sig, at Indvaanerne fra Kjøben¬

havn, som for deres Devertissement nedreise til Helsingøer,
og resolvere at gjøre en Lystreise til Skaane, af ham for¬

langer Pas i hvilket Tilfælde han har holdt det utillade¬
ligt at henvise dem til Kjøbenhavn igjen, for derfra at

forsyne sig med Pas; af hvilken Borgemester Ferslefs Er¬

klæring Stiftbef. har given Overpræsidenten Communica¬
tion, og under den 26 Julii a. p. beordret Borgemester

Ferslef, at siden Stiftamtm. ikke fandt den af ham paa¬

staaede Rettighed, til at udgive Passer til Udenbyes=Folk,
at have saa tydelig Medhold i den allegerrde Forordning,
havde han i alle Maader at holde sig de om Passer ergang¬

ne Kongel. Anordninger efterrettelig; ved hvilken Leilig¬

hed Stiftamtm. af Overpræsidenten skrivtlig har begjert at,
i Fald han havde nogen Kongel. Befaling og Anordning

som udtrykkelig og uden Forskjel forbyder Øvrigheden i de
ved Transportstederne liggende Kjøbstæder at meddele Reise¬
Passer til Udenbyes-Folk, han da deraf vilde give ham
Communication, paa det han derefter til sammes Efterle¬
velse, kunde føie desto eftertrykkeligere Anstalter, hvorpaa

Overpræsidenten har givet til Gjensvar, at en den 4de Jn¬
lii 1740, udgivne trykt Placat, som grunder sig paa et

Kongel. Rescript af 28 Junii næstforhen, befaler, at In¬
gen i Kjøbenhavn maae udgive Reise=Pas til Nogen, som

reiser fra Kjøbenhavn, uden Stadens Præsident, som der¬
til er authoriseret, saa at Borgemester Ferslef tillige con¬

seqventer forbydes, derudt at gjøre Overpræsidenten Ind¬
greb hvorved han tillige melder, at, om der ellers exi¬

sterede de i Borgemester Ferslefs Erklæring allegerede Hæn¬
delser for Reisende, som kom fra Kjøbenhavn, holdt han

dog fornøden, at Overpræsidenten derom blev given Un¬
derretning, at han kunde vide, om der iblandt var saa¬

danne Personer, paa hvis Afreise hos ham var gjortFor¬
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bud, at derefter kunde føies fornødne Anstalter, hvilket

Overpræsidentens Svar har anlediget Stiftbefal. under 31

Julii a. p. at give Borgemester Ferslef Indholden deraf
tilkjende, og at beordre ham i de Tilfælde, hvor der maat¬

te findes den mindste Betænkelighed og Subcon, gt tage
de fornødne Messures. Men, som Overpræsidenten nu har

indsendt et af Borgemester Ferslef d. 10 Novbr. næstafvigt
til den Svenske Legationssecreterer Faxel og 2 hans Bø¬

tjente udgivne Pas: saa befales,

At Stiftbefalingsmanden alvorligen tilholder Borge¬
gemester Ferslef, herefter at holde sig de herom ergangne
Kongel. Anordninger (a) og Stiftamtmandens Resoluti¬

oner stricte og bedre efterretlig, samt entholde sig fra, at

tilføie Overpræsidenten mindste Fornærmelse i hans Em¬
beds=Rettighed.

20 Dec.

Rescr. (til Magistraten i Kjøbenhavn), ang. at endeel
ubebygte Pladser i Staden (b) maae med visse Friheder
skjenkes dem, som derpaa ville bygge; og at de Eiere,
hvis Gaarde siden Branden 1728 endnu ikke til Ga¬
den ere opbygte, saadant inden et Aar have at besørge.
(Saasom Husene og deres Leie ere stegne til høie Priser,
som reiser sig af de tiltagende Fabriqver og Manufacturer:

og, da de sider Branden 1728 liggende 19 Stkr. øde Grun¬
de med første i Følge Rescr. af 5 April 1754 vorde satte
til Auction).

27 Dec.

Rescr. (til Vice=Statholderen i Norge), ang.
Laugretsmændenes Eeds=Aflæggelse for Soren¬
skriveren, og Laugmandens Betaling derfor.
Gr.

(a) See herhos Rescr. af 29 Decbr. 1758 og 2 af 21
Junii 1765 samt Plac. 20 Martii 1772.

(b)Disse Pladse vare: 1) Paa Hjørnet af Sølvgaden
og Volden; 2) et Stykke af Guldhuushaven; 3) en

stor Plads bag ved Stokhuset paa Hjørnet for Skarp¬

retterens Huus i Rigens Gade; 4) en Deel af Nye¬
boders Materialforvalters Have; 5) den vestre Side
af Sølvgaden ind til Rosenborg=Slotshave; 6) en

Plads bag ved Christjanshavns Kirke, overladt til

Muurmester Lange, saalænge den bruges til et Sal¬
veterverk, men som er ham til Skade, og kunde ind¬

deles i 2 Gader; 7) de hist og her befindende store

Pladser, som nu bruges til Haver, hvor de vende
ud til Gaden.

Resolutioner og Collegialbreve. 597 1754.
*

Gr. Nogle Bønder under Skeens Laugstoel (c) besværede 27 Dec.
sig over den lange Vei, de havde til Laugmanden, for at
aflægge deres Eed som Laugrettesmænd.

Sorenskriveren i Districtet skal i dette Tilfælde mod¬
tage Eeden af Laugretsmændene, og da tillige oppe¬

bære den Laugmanden derfor tilkommende Betaling,

nemlig 1 Rdlr. a 2 Sldr., ligesom paa hvert Sted er
sædvanligt, saa og samme aarlig til Laugmanden indsen¬

de tilligemed en Designation, af Sorenskriveren under¬
skreven, over Laugretsmændene og Gaardenes Navne i

ethvert Tinglaug (4).

Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet, Notits til 27 Dec.

Rentekammeret), ang, at alle Markeder for
Kongsberg skal herefter berammes at tage deres
Begyndelse paa en Tirsdag i saadanne Uger, hvor ingen

hellige Dage indfalde, saa at ved Ugens Udgang alle
Fremmede igjen kan være bortreiste.

Rescr. (til Stiftsprovst Bytzov i Kjøbenhavn), ang.27 Dec.

at de Lemmer i hans Menighed, som havde holdt sig for
længe fra Herrens Bord, og ere anseeligere end den ge¬
mene Hob, samt dem, som ikke af Skjødesløshed, men
fordi de ei har fundet sig selv saa værdige Gjæster, som

de har meent at Gud kræver, og derfor af Angest have
entholdt sig fra Herrens Nadvere, maae han forkynde fri
Adgang til Herrens Bord, uden at nævne deres Navne

for Øvrigheden (e).

Kongelig Resolution, hvorvidt Brandvæsenet 28 Dec.

i Kjøbenhavn maae assisteres af Holmens Ma¬
troser (k).
Rentek.

(0) Fra hvilket District, sees i Rescr. 17 Octobr. 1760.
(0) See Rescr. 29 Julii 1768.
(e) See Rescr. 17 Decbr. 1756.

(1) Sees i Rescr. 4 Julii 1755.
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Rentek. Skriv. (til PAGE Stiftbefalingsmanden i Ri¬

be), hvorved Resol. af 16 Jan. 1748, om Fær¬
geløbet imellem Fridericia og Strib igjentages.

Trykt hos Friderich Wilhelm Thiele.

