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-en Slesvig Holsteenske Regjering,
angaaende

flere Forretningers Overdragelse til Localovrighederne.

d. d. Reridsborg, d.

A rp il 1 8 4 8 .

Haderslev, trykt i det Sene b e r g ' s t e Officin.

<a$fø[ge bett beb § 6 t Fororbningen as 2. b. M ., angaaenbe ben flesbig-hol
stenske Regjerings Forretningskrebs, ntebbeclte Autorisation, bliber til Lettelse og Sim
plification i Forretningsgangen det Folgende anordnet og bekjendtgjort.

i. Angaaende Kirke- og Skolevæsenet.

§. i.
Concessioner t i l Huus copul at i on ere, sorsaabidt be ikke allerede hidindtil
efter § 18. pass. 5 i Forordningen af 28. Nobbr. 1800 nbstedebes af de sammesteds
ncebnte Obrigheder i den fyrstlige Andeel af Hertugdømmet Slesbig, at ndscerdige af
de hidindtil under Rentekammeret ressorterende Oppeborselsovrigheder. Hbem der
forlanger Concessionen, har Valget, til hbilken af de sidstnæbnte Obrigheder han desangaaendebil henvende sig. For Concessionen, som er at ndscerdige efter hosfoiede For
mular L itr. A., er et Erpeditionsgebyr as 14* Rbdlr. eller 9 Rdlr. 3 ß. Cour, for
Udleberingen at betale.
Naar Brudgommen eller Bruden har sit ordentlige Opholdssted i den forhen bær ende
storfyrstlige Deel af Hertug dommet Holsteen (Amterne Kiel, Bordesholm, Cronshagen,
Neumünster, Cismar, Neinbeck, Trittau, Tremsbüttel, Landskabet Norderditmarsten, de
nyere Holsteen - Oldenborgske Fideieommisgodser, Stcederne Kiel, Oldenborg, Neustadt),
saa er Concessionen, efter Anbiisning t den hosfoiede scerstilte Formular L it. B.,
en Recognition til den Kieler Enke- og Vaisen - Kasse at tilfoie. Storrelsen af
denne Reeognit on bestemmes af Obrigheden paa Opholdsstedet til 2, 4, 6 indtil 10

Ndlr. Cour.; bibringes ingen Attest fra denne Dvrighed, faa er den hoieste Recog
nition at fastsatte. (Forordningen af 16. Januar 1797. — chronol. Samling Aarg.
1774, S . 22. — Patent af 24. April 1820. — Kanzeliflrivelse af 16. J u li 1836)/

§. 2.
Dispensationen for Enkerne til igjen at gifte stg for Sorgeaarets Udgang over
drages Stedets Dvrighed. Udfcrrdigelsen skeer efter behorig indleveret Attest, at de
ikke ere frugtsommelige, efter Formularen L itr. C. ErpeditionSgebyrct af 9 Rdl. 3 si.
Cour, kan i Tilfalde af Uformuenhed modereres eller estergives af den Dvrighed, som
udfardiger den. For Udleveringen af Dispensationen er den skete Indbetaling af Ge
byret til narmeste, hidindtil under Rentekammeret ressorterende Oppeborfelsovrighed
at attestere.
§ 3.
T il ZEgtestab i dispensabel Slagtstabsgrad (§ 2 i Forordningen af 4. J u li 1800;
Circulairbestemmelsen af 16. Jan. 1816) er Dispensationen at meddele af Kirkevisitatorerne paa Brudgommens Opholdssted; i Kiel og Neustadt af Stadsconsistoriet, i
andre Distrikter, som ikke staae under et Visitatorium, af Superintendenten. Foruden
Erpeditionsgebpret af 9 Rdlr. 3 ß. Cour, er en Recognition af 1 Rdlr. 12 ß. indtil
10 Rdlr. Cour. at bestemme efter Brudefolkenes Formuesomstandigheder. I Tilfalde
af aldeles Uformuenhed kan Gebyret tilligemed Recognitionen eftergives; t modsat
Tilfalde er Betalingen af Gebyret for Dispensationen, som § 2 in fine bestemt, at
bevise.
§ 4.
T il ALgteskab imellem Lutheraner og Katholiker er forud at afgive en stristlig
Erklaring af Brudefolkene til den evangelist-lutherste Prast, som stal foretage Copu
latione», hvorved de gjore sig forbindtlige til at lade de Born, der fodes i dette ALgtestab, uden Forstjel paa Kjonnet, dobc og opdrage i den evangelist-lutheriste Lare.
§ 5.
Dispensationen af den consirmationsdygtige Alder, for Drenge fra fuldendt 14de
til fuldendt 15de, for Piger fra fuldendt 13de til fuldendt 14de Aar, overdrages S u
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perintendenten i ethvert Hertugdom. Gebyret, som derfor er at betale og t Tilfælde
af Uformuenhed ester Generalsuperintendentens Godtbefindende kan eftergives, belober sig
til 1 Rdlr. 36 ß. Cour.; det er ester dens Valg, som det angaaer, at indbetale til en
as de hidindtil under Rentekammeret ressorterende Oppeborselsovrigheder, og Qvittering
derfor at forevise, sorend Præsten foretager Consirmationen.
Tilladelsen til enkelte Catechumeners Confirmation paa en anden end den a l 
mindelige C o n f i r m a t i o nsdag, overdrages til Kirkeprovsterne, og med Hensyn til
Sogne, som ikke hore til noget Provsti, til Generalsuperintendenten.

§ 6.
Over de i Aarets Lob paa Concession til Hnuscopnlation foretagne Vielser have
Prcesterne, over de meddelte Dispensationer til at gifte sig igjen t Sorgeaaret, til
LEgteskab i dispensabel Slægtstabsgrad og til Confirmation for fuldendt 15de eller
14de Aar, har de Ovrigheder som har udstillet Dispensationen, at indsende en For
tegnelse for folgende Januar Maaneds Udgang til den Slesvig- Holstcenste Regjcring,
cif hvilken Belobet af Gebyrerne og Recognitionerne er synlig, saasom de OppeborselSvrigheder, til hvilke de ere indbetalte, ester Formularen L itr. E .
§ 7.
Tilladelse til Kj ob af Sk ol el and, til Opforelse as Bygninger og Reparationer
ved Skolehuse for Borger- og Landsbyskoler overdrages, under Iagttagelse af de derfor
gjeldende Foreskrifter, til Skolepatronaterne, eller i Mangel as disse, til Kirkevisitatorerne.

§. 8.
T il Udgivelse af specielle S k o l e r e g u l a t i v e r , til at bestemme R e p a r t i 
tionen as Skol eafgi sterne, saasom ogsaa til Anordninger for Skolelærernes
Emolumenters Fo rhoi else, Forogelsen af Klasse- og Lcererantallet ved Almueflolerne,
til for store Skoledistrikters Adstillelse, autoriseres Kirkevifitatorerne, resp. Skolecollegierne i Stcederne.
§. 9.
Tilladelse til Kjob af Land til Begravelsespladse eller andre kirkelige Oiemed,

til Opførelse af Bygninger sg Reparaturer ved Prcestegaarde, saafom ogsaa til Repa»
raturer ved Kirkebygninger overdrages til Kirkepatronerne, eller hvor Patronatet til
horer Landsherskabet, til Kirkevisitatorerne.

§ 10.
T il Udgivelse af Regulativer for Begravelsespladse og Kirkestoelstader, for Repar
tition af Kirkeafgifterne, til Asgjørelfe cif Differenzpunkter i Henseende til Kirkeinven
tarerne autoriseres Kirkevisitatorerne.
Samme skulle ogsaa treeffe de nødvendige Bestemmelser for PrcesterneS og Kirkeoffieialernes amtlige Forretninger, navnlig for Forretningernes Fordeling mellem flere
Prcester i samme Menighed, forsaavidt dermed ikke ere betydelige Forandringer i Tje
nesteindkomsterne forbundne.
§ 11»
Ved Udgivelse cif specielle Anordninger med Hensyn til de i §§ 7 — 10 ncevnte
Gjenstande ere de almindelige, lovlige Fo restrifter at iagttage. Ogsaa forudsattes
foregaaende behørig Forespørgsel hos vedkommende Commuuer, Kirke- og Skolebetjentere, Patronater re. efter Omstcendighederues Beskaffenhed. Paa den anden Side an
befales til Patronaterne passende Correspondenz med Kirkevisitatorerne, som Opsynsforesatte.
Om alle afgivne Anordninger til blivende Norm gjores Meddelelse til den Slesvig-Holsteenste Regjering.

§ 12.
T il enhver Formindskelse af Kirkernes og Skolernes active Formue, saafom til
at contrahere Kirke - og Skolegjeld, er den Slesvig - Holsteenste Regserings Tilladelse
fornoden.
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Angaaende Beivcesenet.

§ 13.
Stridige Versagers Asgjorelse paaligger i Godsdistricterne ncermest den vedkommende Districtsdeputation.

n i.

Angaaende Overgangen a f Grundstykker til den dode Haand.

§ 14.
Ret til at meddele den i Henhold til Forordningen af 17. Mai 1799 ersorderlige
Tilladelse ril Overgang af Grundstykker til den dode Haand overdrages i samme Om
fang, i hvilket samme ifolge af Circulairet af 21. Septbr. 1843 er overdraget den
Slesvig-Holsteenfle Regjering, paa de vedkommende Districts - Overembedsmcend, resp.
Stedsovrigheder.

IV.

Angaaende

Haandvcrrksvasenet.

§ 15.
Dispensationerne fra Tilvejebringelsen af et Laugs-Larebrcv, fra Svende- og
Dandreaarenes Afholdelse ere i Fremtiden at meddele af Magistraten i Staderne, saasom med Hensyn til de langsberettigede Flekker af den vedkommende Overenibedsmand;
og ikke alene Dispensationerne fra at vandre, i det Tilfcdde at Zmpctranten har til
Hensigt at arbeide hvor han har lcert, men ogsaa, naar han soger at vinde Mesterret
i et Lang.
Fremdeles autoriseres Magistraten i de Stader hvor den saakaldte Regulering
har fundet Sted — (Reskriptet af 24. Marts 1832 for Staderne Friedrichstadt,
Tönning, Oldesloe, Oldeuborg, af 13. Septbr. 1834 for Heiligenhasen, Segeberg,
Neustadt re.) herved til at dispensere efter Omstandighederne fra de i de givne
Anordninger indeholdte Bestemmelser; ligesom der meddeles Amthuset for Lygum-
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Hofter en lignende Ret med Hensyn til det for Flekken Løgumkloster under 18. J u li
1835 udgivne Rescript. Ligeledes autoriseres Magistraten og Districtsoverembedsmceudene i de Steder, hvor der eristerer sluttede Laug. Hl, ved Siden cif samme, ifald
Publikummets Trang skulde lade saadant synes erforderet eller hensigtsmcessigt,
at koncessionere Frimestere med den Forpligtelse, at Jmpetranten forholdsmæssigt har
at deeltage i Laugsbyrderne.
Dispensationer fra Tilveiebringelsen af laugsmcessige Lcerebreve, saasom fra Commisaarenes Afholdelse re., med Hensyn til Optagelse i Krcemmereompagnier, ere i
Fremtiden at meddele af Magistraten.
§ 16.
Tilladelsen til Indskrivning af Lcerlinger i det saakaldte Forbund hos en LangsMester er i Fremtiden at meddele af Magistraterne, og med Hensyn til de Landdistricter,
hvori der ere Laug forhaanden, af Districtsoverembedsmceudene, forresten med Hensyn
til Tidsbestemmelsen at rette sig efter Circulair-Forordningen cif 24. Marts 1834.
For flige Udstedelser erlegges intet Gebyr.
§ 17.
Coucessionerne til at holde offentlige Maskerader ere for Fremtiden, ester at have
astalt saadaut med Politiovrigheden, i Stederne at meddele af Magistraten, og i Land
distrikterne cif Localoverovrighederne, imod det sedvanlige Erpeditionsgebyhr af 14£ Rbdlr.
eller 9 Rdlr. 3 ßl. Cour. (Kanzelistrivelse cif 11. Octbr. 1834), saasom ogsaa under
Paaleg cif en Recognition, der er at fastsætte paa 8 til 32 Rbdlr. eller 5 til 20 Rdlr.
Cour., efter Omstendighederne, og at betale til Stedets Fattigkasse.
§ 18.
Skorsteensfeiernes Bestikkelse og Concessionering overlades herved, ogsaa med Hen
syn til de Steder og Landdistricter, for hvilke hidindtil Bestikkelsen udgik fra den
Slesvigholsteenste Regjering, til Magistraten i Stederne, til Districtsoverembedsmendene i Landdistrikterne, hvorved folgende Regler ere at iagttage:

-
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Ved Skorsteensseiernes Bestikkelse er enten et Fjerdingaars Opsigelse at forbe
holde, eller i den Concession, som meddeles, udtrykkeligt den Clause! at optage, at
Jmpetranten maa lade sig gefalde, at han i Tilfcelde af lovstridig Forsommelse af de
Pligter, som paaligge ham, strar bortfjernes fra Udovelsen af sin Function, uden Krav
paa Skadeserstatning. — Skorsteensfeieren forsynes af Localovrigheden med tilborlige Instruktioner og Taxier. I Stcederne og Flekkerne ere Huuseierne og Beboerne
af Brandpoliti - Hensyn forpligtede til at lade Skorstenene i deres Bygninger feie af
concessionerede Skorfteensfeiere, hvorimod de concessionerede Skorsteensfeiere i Landdistricterne kuns imod saadanne, der drive Skorsteensseicrprofession som Haandverk, have
en udelukkende Net. Skorsteensfeierne paalccgges ingen Recognition til den landsherlige
Kasse. I Overecnsstemmelsen med Kancellistrivelsen af 11. Octbr. 1834 er det scedvanlige Gebyr for saadanne Concessioners Udfcerdigelse at betale med 14* Nbd. eller
9 Rdlr. 3 ßl. Cour.
§ 19.
Personal-ConceSsionerne til at drive en Haandtering og et Haandvcerk i de LandDistricter, hvori der hidtil ingen Frihed var og som hidindtil efter § 38 i RegjeringsJnstrnctionen af 15. M ai 1838 vare impetrerede hos den Slesvig-Holsteenste Regjering,
ere under Iagttagelse af de derom handlende Forskrifter og de hidindtil i Anvendelse
bragte Regler og Normer indtil videre at meddele af Districtsovrighederne, altsaa i
Amterne og Landskaberne af de vedkommende Overembedsmcend, i Kloster- og GodsDistricterne, ligesom i Kogene og andre, til Amter og Landskaber ikkehorende Distrikter,
resp. as Kloster- og Godsovrighederne, Intendanturerne, Kogsinspectorerne rc., over
hoved af de Ovrigheder, som det overste Opsyn over Haandvcerks-Politiet i Distrikterne
vedkommer.

§ 20.
Concessionerne til en Fabrikbedrift, ligesom ogsaa til Udovelse af Kroerie, Skjcenk og
Gjcestgiverie, af Krcemmerie og Hokkerie, Skibsbyggerie, af Brcendeviinsbrcenderie og
Ol- og LEddikebryggerie, fremdeles Concessionerne til at drive Provehandel paa Vesterhavsoerne ere som hidindtil, og til Anlceggelse af Korn-, G ryn-, Gruber- og andre
Moller i Overeensstemmelse med ovenncevnte Forordning af 2den d. M ., at impetrere
2
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hos den Slesvig-Holsteenste Regjering, ligesom saadanne Concessioner og Adkomster
til at drive Haandvcerk, som sigte til Districter, der staae under forskjellige DistrictsOvriaheder.

§ 21.
Concessioner sor Fruentimmer til Forfcerdigelse af Fruentimmerklceder ere at med
dele as ovenncevnte Districtsovrigheder, og dette i Overeensstemmelse med Cancellistrivelsen af 11. Octbr. 1834 uden Betaling og imod en aarlig Recognition af i Rbdl.
eller 15 ßl. Cour.

§ 22.
De i Z 19 omtalte Districtsovrigheder meddeles herved tillige Autorisation til at
tillade Landhaandvcerkernes Enker Fortsættelsen as deres afdode Mcends Haandvcerk,
ester Omstændighederne, ligesom under Iagttagelse af de hidindtil i denne Hensigt til
Anvendelse bragte Grundsætninger.
Med Undtagelse af Smede, Tommermænd, Hjulmænd, Slagtere, der forskrifts
mæssigt have Tilladelse til at holde en ikke laugsberettiget Medhjælper, og med Hensyn
til hvilke denne Rettighed udtrykkelig er at optage i Concessionen, som meddeles dem,
tillades de lovlig adganghavende og koncessionerede Landhaandværkere i Almindelighed
kun personlig HaandværkSdrist, altsaa uden Svende og Medhjelpere. Dog over
drages herved den i Overeenstemmelse med Bestemmelsen af § 38 i Regjeringsinstrnetionen af 15. Mai 1834 den Slesvig-Holsteenste Regjering tilhorende Ret til,
under særegne Omstændigheder at tillade at holde en ikke laugsberettiget Medhjælper,
herved til Districtsovrigheden. Tilladelse til at holde laugsberettigede Svende, Ugeledes Ret til Indtrædelse i Laugsforbindelscr i Stæder og laugsberettigede Flækker,
er as Landhaandværkerne at impetrere hos den Slesvig-Holsteenste Regjering.
§ 23.
Med Hensyn til Recognitionen, som er at paalægge de Næringsdrivende, komme
Circulair-Bestemmelserne af 21. Juni 1823 i Anvendelse. Den Rettighed til at efter
give eller nedsætte Recognitionen, som i Overeenstemmelse med § 39 i RegjeringsInstructionen af 15. Mai 1834, tilkommer den Slesvig-Holsteenste Regjering, over-
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drages herved, paa Grund af det Foranstaaende, til vedkommende Ovrigheder. Disse
Ovrigheder autoriseres herved tillige til at cassere de af dem forundte, ligeledes de herfra
og for as Jmmediatcollegierne udstedte Haandvcerks-Concessiouer, med Undtagelse af de i
§ 20 af denne Bekjendtgjorelse ncevnte, naar derom afJmpetranterne ansoges, eller efter
sammes Dod, eller paa Grund af andre Omstændigheder. I de Nceringsdrivendes
Concessioner ere de Oppeborselsovrigheder, hvor Necognitionen herefter stal betales,
udtrykkeligt at angive. Med Hensyn til Kloster- og Godsdistricterne indtræder i stedetfor Localoppcborselsstuen en Oppeborselsovrighed i et Naboe- District, som hidindtil
ressorterede under Rentekammeret.
§ 24.
Ovartaliter ere Fortegnelser over meddeelte Concessioner, Belobet af den paalagte
Recognition, over den stedfundne Cassation Recognitionseftergivelser og Nedsættelser
at indsende as Districtsovrigheden til den Slesvig-Holsteenste Regjering, for at de fornodne Oppeborselsanviisninger, Asgangsordre rc. herfra kunne meddeles; as samme
Grund ere ogsaa de Oppeborselsovrigheder at angive, til hvilke de aarlige Recognitions
efter de af Kloster- og Godsovrigheder, Koegsinspecteurer rc. udstillede Concessioner
ere at betale.
§ 25.
Med Hensyn til Erpeditionsgebyrerne for de Concessioner, Dispensationer rc., som
efter §§ 15, 17, 18 og 19 ere at udfærdige, forbliver det efter Bestemmelsen af 2. Dec.
1813 og Cancellistrivelsen af 11. Octbr. 1834. Den Ovrighed, som udfærdiger Do
kumentet, bor tillige gjore Bestemmelsen, til hvilken Oppeborselsovrighed Gebyret derfor
stal betales og hos hvem Documentet stal indloses. De for Gebyr udfærdigede Con
cessioner, Dispensationer rc. tilsendes vedkommende Amtstner, Landstriverier rc. af D istrictsovrighcderne og Magistraterne. Hine have at udlevere de omtalte Documenter
til Bedkommende imod Oppeborsel af Gebyret, og naar behoves, at sorge for Erpeditionsgebyrets Inddrivelse. Jmpetranterne paalægges af vedkommende Ovrigheder at
indlose Concessionerne, Dispensationerne rc. hos de Ovrigheder, som Oppeborflen angaaer.
2*
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I Tilfælde af Zmpetranternes tilstrækkeligt beviiste Uformuenhed autoriseres her
ved de Ovrigheder, som meddele Concessionerne og Dispensationerne, til Eftergivelse
eller Nedsættelse af Expeditionsgebyrerne. Naar Gebyret for allerede udfærdigede Do
kumenter estergives eller nedsættes herefter, saa er dette at melde hos vedkommende
Ovrighed, respective med den Efterretning, at Concessiouerne, Dispensationerne rc. kunne
udleveres til Jmpetranten.
Ved Slutningen as hvert Aar ere af Districtsovrigheder og Magistrater Forteg
nelser over Expeditionsgebyrerne sor Udfærdigelsen af Concessioner og Dispensationer
og som ere anviiste Oppeborselsovrighederne til Indtægt, at indsende til den SlesvigHolsteenste Regjering, der over Gebyrerne bestemmer det Nærmere.
§ 26.
Oppeborselsovrighederne anvises herved paa Reqvisition as vedkommende Ovrighed
ogsaa uden speciel Ordre at hæve Expeditionsgebyrerne for udfærdigede Concessioner,
Dispensationer o. s. v., eventu aliter at drage Omsorg for at inddrive Gebyret til rette
T id; tillige ere særskilte Oppeborselsrubrikker at indrette i de vedkommende Regninger
sor disse Expeditionsgebyrer.
§ 27.
Ved Meddelelse af Nærings- og Haandværks-Concessioner ere de i Anhang sub
L ittr. N meddeelte (Motiver til Udkast af en Haandværkslov for Hertugdommerne
Slesvig-Holsteen fra Aaret 1844) tildeels forhen til offentlig Kundskab bragte Regler
og Normer noie og sorordningsmæssigt at befolge. Concessionerne og Dispensatio
nerne rc. ere at udfærdige ester de sub L ittr. F —M hosfoiede Formularer.
§ 28.
Der gjores opmærksom paa, at Recurs til den Slesvig-Holsteenfle Regjering i
alle forestaaende Tilfælde (i Overeenstemmelse med § 6 af Forordningen af 2den d. M .)
bliver Enhver tilladt.
Idet Regjeringen herved bringer Forestaaende til offentlig Kundstab, udtaler den
den Forventning, at Forretningsgangen, ved dens herved foranledigede Simplification
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i Almindelighed tillige vil paaskyndes. Ovrighederne ville paa Grund of Indberet
ningernes Formindskelse see sig istand til i de dem paaliggende Forvaltningsgrene at
gjore passende Forflag, som have en Forbedring af Forvaltningen til Oiemed, og
imodeseer Negjeringen gjerne saadanne Forflag, som ere fremkaldte ved Sagknndflab
og Zver for Landsinteresserne.

Den Slesvig-Holsteenske Regjering i Rendsborg,
den 27de April 1848.

Francke.

Heinzelm anrr.
E. Harbou.

Formular
fo r Concessioner t i l

H unscopulationer

Paa derom indgivet Ansogning concederes og bevilges herved, at JN. N. i N. og
hans trolovede Brud N, N. i N. ved Prceste-Haand maae lade sig cegtevie i Huset,
hvor og naar de ville, uden scedvanlig foregaaende offentlig Tillysning fra Prædike
stolen. Dog nteb den Betingelse, at der ikke fra Lovens Side er Noget til Hinder
for dette ZEgteskab, hvilket Prcesten, som skal forrette Vielsen, isorveien noie har at
undersoge og forordningsmcessigt at iagttage det Fornodne angaaende Tilvejebringelsen
og Udvirkelsen af de fornodne Attester eller Beviser. Tillige stal der ikke herved bort
tages Kirker og Skoler eller deres Tjenere noget af deres Rettigheder.
J f o l g e hoiere A u t o r i s at i on .
Concession
til Huuscopulation for N. N. i N. og hans
trolovede Brud N. N. i N.

Liir. B.

Formular
fo r Concessioner

t i l H n n s c o p u l a t i o n e r i de fo rhenv cer en de
S to rfy rs tlig e Districted

Paa derom indgivet Ansogning concederes og bevilges herved, at N. N. i N. og
hanS trolovede Brud N. N. i N. ved Prcestehaand maae lade sig cegtevie i Huset,
hvor og naar de ville, uden scedvanlig offentlig Tillysning fra Prædikestolen. Dog
kun under den Betingelse, at der ikke fra Lovens Side er Noget til Hinder for dette
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ALgteskab, hvilket Prcesten, som stal forrette Vielsen, i Forveien noie har at under
age og forordningsmcessigt at iagttage det Nodvendige angaaende Tilveiebringelsen og
Udvirkelsen af de fornodne Attester og Beviser.
Kirker og Skoler tilligemed deres Tjenere borttages herved ikke noget af deres
Rettigheder, og Jmpetranten er desforuden som scedvanlig forpligtet til at betale en
Recognition af . . . . . . til den forhen for de storsyrstlige Lande i Kiel stiftede Enke og
Vaisenhunskasse, og tor Huuscopulationen ikke skee, forend der fra Secretaire» for
denne Kasse er forelagt Beviis for, at Recognitione» virkelig er betalt.
J f o l g e hoiere A u t o r i s a t i o n .
Concession
til Huuscopulation for N. N.

Litr. C.

Formular
for D isp ensationer

fra

S o r g e - A ar et.

Paa derom indgivet Ansogning concederes og bevilges herved, at Enken N. N. i
N,, som fra forrige LEgtestab ikke besinder sig frugtsommelig, uden at oppebie det i
Sorgeforordningen as 21. April 1752 foreskrevne fulde Sorge-Aar ester hendes Mands
Dod, altsaa for dets Udlob, tor indlade sig i andet LEgteskab, og, hvis der ikke fra
Lovens Side er Noget til Hinder for dette, at lade samme fuldbyrde ved Copulation
af Prcesten.
J f o l g e hoiere Aut o r i s a t i o n .
Concession
for Enken N. N. i N. til at trade i
LEgtestabsforbindelse inden SorgeAarets Udgang.

—
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Formular
for M a t r i m o n i a l - D is p en s atio n e r.

Paa den under . . . . . . . her indgangne Forestilling og Bon af N. N. t N. N. om
Dispensation til ALgteflab med IN. N. t N. N. (dersteds), som er hanS afdode Broders
Enke, altsaa beslcegtet med ham i forbudt Grad, concederes og bevilges herved, ifald
der ellers ikke er noget til Hinder paa Rettens Vegne, at begge forncevnte Personerved præstelig Copulation maae lade deres ALgteflab fuldbyrde.
Dog stal Impetranten vcere skyldig til at erlcegge en Recognition a s . . . . . . . i
N. N. Amts- (Landflabs-) Register og desangaaende hos Præsten, som flal foretage
Vielsen, fremlægge et Beviis fra Oppeborselsovrigheden, sorend Vielsen fuldbyrdes.
I f o l g e hørere Au t o r i s a t i o n .
M atrim onial - Dispensation
for N. N. til AZgteskabsforbindelsc med
N. N.
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Fortegnelse
over de i A a re t

af den undertegnede Oppeberselsovrighed udfcerdigede Conces
sioner til Huuscopulationer.

Udfcerdigelsens

BrudefolkeneS

Expeditions--

Datum.

Navne og Bopcrle.

Gebyrets Belob.

Belobet
af den til Kieler Enke- og Daisenkasse betalte Recognition.

Fortegnelse
over de i Aar et . . . . . . . . af undertegnede Ovrighed udfcerdigede Dispensationer for
Enker til at gifte sig igjen for Serge-AaretS Udlob.
Udfærdigelsens

De dispenserede Enkers

Expeditions-

Oppeborselsovrigheden,

Datum.

Navne og Bopcele.

Gebprets Belob.

til hvilken Recognitionen betales.
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Litr. E.

Fortegnelse
over de i Aaret . . . . . . . af den Slesvigske (Holsteenste) Generalsuperintendentur meddeelte Dispensationer fra den lovlige Confirmationsalder.
Udfærdigelsens

De dispenserede Katechumeners

Expeditions-

Datum.

N a v n e og Bopcel e.

Gebyrets Belob.

Oppeborselsovrigheden,
t il hvilken Expeditionsgebpret er
betalt.

Fortegnelse
over de i Aaret . . . . . . . af undertegnede Kirkevisitatorer (Stadsconsistoriet i Kiel,
Neustadt, den Slesvig - Holsteenste Generalsuperintendentnr) udsardigede
Matrimonial - Dispensationer.
Udfærdigel
sens

Datum.

De dispenserede Brude
folks Navne og Bopcele.

ExpeditionsGebyrets
Belob.

Oppeborselsovrigheden, til hvilken
Expeditionsgebpret
betales.

RecognitionenS
Belob.

Oppebsrselsovrigheden, til hvilken
Recognitionen
betales.

—
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Paa derom indgiven Ansogning og t Kraft af bette concederes og bevilliges
herved, nt N. N. t ]N. uhindret mnn drive sit (Snedker) Haandvcerk i Sognet lX. N.
i den til Amtet horende Deel af Sognet N. — i Godset N.) mod Erlceggelse af cn
Recognition af . . . . . . . . . . Nbdlr. t N. N. Amts Oppeborsels- (Amt-) Register, dog
er Jmpetranten skyldig og forpligtet til at forevise denne Concession hos den dervcerende
Oppeborselsovrighcd, imod Tabet af samme og ved ellers vilkaarlig Straf, ligesom det
ogsaa ved ett lignende S traf er Jmpetranten forbudt, at indtrcede i udenbyes Lang. *)
J f o l g e hoiere A u t o r i s a t i o n
(Concession
for

* ) Slutningen: „ligesom det ogsaa er Jmpetranten forbudt at lndtrcede i udenbyes Lang", falder bort, naar Consessionsdistrictet er udenfor Kjobstad-Langsrettighederne, iligemaade i Concessionerne til Forfsrdigelse af gruen«
timmerklaeder.

Litr. G.
Paa derom indgiven Ansogning og paa Grund as Omstændighederne dispenseres
og befries herved og i Kraft af dette (Snedker) Svenden N. N. i N. for det ved For
ordningen af 19. Februar 1828 foreskrevne Vandren, som fornodent for at vinde
Mesterret i . . . . . . . . . . . Langet i N., saaledeS, at ♦♦.♦♦♦♦.♦♦ Lang skal vcere skyldig og
pligtig til at recipere ham som Medmester og lade ham deeltage i Amtsrettighcderne,
uagtet han ikke har iagttaget sit Vandreskab, saafremt han godtgjor, at han har arbeidct
5 Aar som Svend og tillige opfyldt de ett tilstundende Amtsmester ellers paahvilende
Pligter.
J f o l g e hoi ere A ut o r i s at i on .
Dispensation fra Vandren
f o r ..............Svenden N. N., som fornodent
til at vinde Mesterret i N.
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Paa derom indgiven Ansogning og paa Grund af Omstændighederne dispenseres
og befries herved (Snedker) Svenden N. IN. t N. som nodvendigt sor at vinde Mesterret
ved det dervcerende . . . . . . . . . . Lang fra de endnu manglende, efter Forordningen af
Lang stal holdes
19. Febr. 1828 foreflrevne Svendeaar, saaledes at bencevnte .........
forpligtet til at recipere ham som Medmester og lade ham deeltage i Amtsrettighederne
lug andre Amtsmestre, uagtet han ikke har afholdt de forordningsmassige 5 Svendeaar,
saasremt han godtgjor, at han har vandret overeensstemmende med Forordningen af
19. Febr. 1828 og tillige ellers har opfyldt de en tilstundende Amtmester paahvilende
Pligter.
Ifølge høiere Autorisation.
Dispensation fra Svendeaarene
for

Svenden N. N. i N.

Litr. I.
Paa derom indgiven Ansogning og t Krast af dette dispenseres og befries, paa
Grund af Omstandighederne, (Snedker) Svenden N. N. i N., som nodvendigt for at
Laug i N ., fra de endnu manglende af de ved For
vinde Mesterret ved ........
ordningen af 19. Febr. 1828 forestrevne Svende- og Vandreaar, saaledes at benavnte
. . . . . . . . . . Lang stal vcere forpligtet til, uagtet han ikke har iagttaget Dandrestabet og
uagtet han ikke suldstcendig har afholdt de forordningsmcesstge fem Svendeaar, til at
recipere ham som Medmester og lade ham deeltage i AmtSrett^hederne ligesom andre
Amtsmestre.
I f o l g e hoiere A u t o r i s a t i o n .
Dispensation
fra den endnu manglende Deel af
Svende- og Vandreaarene f o r . . . .
Svenden N. N. i N. for at
bmtu Mesterret i . . . . . . . Lauget i N.
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Poo berøm indgive« Ansøgning øg i Kraft of bette dispenseres øg befries poo
Grund of Omstændighederne, (Snedker) Svenden N. N. t N., søm nødvendigt, før
at kunne vinde Mesterret ved det dervcerende . . . . . . . . . Lang, fro Tilveiebringelsen af
et Lo>rebrev, ligesom ester Førørdningen of 19. Februar 1828 derfra ot ofholbe de
førestrevne Svende- øg Vondreoor, sooledes, at bencevnte ............ Lang skol vare
sørpligtet til ot reetpere horn søm Medmester øg lade horn deeltoge i Amtsrettighederne,
uden of horn ot forlange Tilveiebringelsen of et Lcerebrev og uagtet han ikke hor
afholdt sine Svende- og Vondreoor, cfterot han først hor oflogt det forskriftsmæssige
Mesterstykke og imod ot hott betaler det ved Forordningen os 19, Februar 1737 fastsatte
Receptionsgebyhr.
I f ø l g e høiere A u t o r i s a t i o n .
Dispensation
fra Tilveiebringelsen af et Lcerebrev, ligesom
ogsaa fra at afholde de forskriftsmæssige
Svende- og Vandreaar, som fornodent til
at vinde Mesterret ved
Lauget i
N. for N. N.

Litr. L.
Paa derom indgiven Ansøgning øg i Krast of dette concederes og bevilliges herved,
ot (Snedker) Svenden N. N. i N ., noor hott først sammesteds er bosiddende og hor
vundet Borgerret, gjort Mesterstykke, fremdeles tt oor hott forordningsmcessigt har opfyldt
alle ett tilstundende Frimester paahvilende Forbindtligheder, tfeer de i Overeensstemmclse
nted Forordningen of 19. Febr. 1738, øg førsoovidt føm der ikke ved senere almindelige
Forordninger gjores Forandringer, uhindret moo drive . . . . . . . . . Hoondvccrkct som F ri
mester med Svende og Lcerlinger, og føge ot erhverve Sig og Sine den nødvendige
Underholdning, dog med den Forpligtelse, at hott lug Amtsmestrene skal bidroge til
AmtSofgifterne.
I f ø l g e høiere A u t o r i s a t i o n .
Concession
fo r
Svenden N. N. i N. til at drive
sit Haandvcerk sammesteds som Frimester.
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Litr. M.

Paa derom steet Ansogm'ng dispenseres og befries herved og i Kraft af dette,
N. N. i N. fra den nodvendige Tilveiebringelse af et Laugs-Larebrev, ligesom ogsaa
fra at staae sine laugsberettkgende Svendeaar, som nodvendige for sin Optagelse i
Krammer-Compagniet dersteds, saaledes, at Krcemmcr-Compagniet i N". bor og stal
recipere N. N. som Medlem, uden at forlange as ham Tilveiebringelscn af et Laugslarebrev og en Attest for, at han har staaet sine Lareaar, og lade hant deeltage
t deres Rettigheder som andre Medlemmer, naar han sammesteds har taget Borgerret
og opfyldt de ovrige Betingelser for Optagelsen i dette Lang.
I f o l g e hoi ere Aut o r i s at i on .
Dispensation
fra Tilveiebringelscn af et Loerebrev, ligefont ogsaa fra at staae sine laugsberettigende Svendeaar for N. N. i N.

x

Anhang, L itr. IN.
Ved Meddelelsen as Concessioner til at drive et Haandvark rc. paa Landet, er i
Almindelighed det i K 38 i Instructionen for den flesvig-holsteenste Provindsialregjering fastsatte Synspunkt muligst at befolge, at ved Siden as et Districts Trang ogsaa
tages Hensyn paa Stadernes og Laugenes Rettigheder i Henseende til at drive borgerlig
Raring. Mindst betankelig er Concessions-Meddelesen for saadanne Haandvarkere sundet,
som hore til de efter Loven tilladelige Slags paa Landet. Ved Siden af det tilladte Antal
er ogsaa Indvaanernes Antal og Localforholdene taget i Betragtning, og navnlig er det
forste i de Sogne, som grandse narmest til en Stad, bleven underkastet en storre In d strankning, fordi man ellers kunde befrygte, at concessionerede Landhaandvarkere
ogsaa ville levere Arbeide for Staden. Paa Rarheden af Flekker er vel ogsaa taget
Hensyn, men i ringere M aal, da samme i Almindelighed ingen Laugsgrandser have.
Det enkelte Lang, som maastee turde findes med saadanne Rettigheder, bor imidlertid
uyde samme Opmarksomhed, som de t Staderne. I de udenfor Grandsen as Langs
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rettighederne beliggende Distrikter ere Haandværksconcessionerne vel uddeelte i større
Antal, men desuagtet er Trangen taget i Betragt og efter samme er CoucessionsMeddelelsen bleven indskrcenket. Hvor der ikke behoves at tage Hensyn til sceregne Localforhold er for Concessions-Meddelelsen til en Skræder og Skomager et Jndvaaner-Antal
af circa 150 Sjcele anseet for det mindste. Hos Smede, Hjulmænd, Bodkere har sornæmlig Landbedristens Omfang maattet gjore Udstaget. I tvivlsomt Tilfcelde regnes
paa hver af disse Haandvcerkere circa 3 til 400 Jndvaancre. Hos Tommerfolk regnes
i Gjennemsnit et ligesaa stort Antal; hos Muurmcend og endnu mere hos Snedkere
et storre. Kleinsmede, Glarmestere, Malere, Dreiere, Sadlere, Reebstagere ere kun tilstcedte i indskrcenket Antal. Det samme gjelder om Slagtere og Fiintbrodsbagere.
Tilstcedelsen af Farvere og Pottemagere er funden mindre betcenkelig. I enkelte T il
fælde er Concessionen meddeelt paa stere Haandværk, hyppigst paa Tommer-, Munrog Snedker-Haandvcerk, ogsaa stundom paa Glaser- og Maler-Haandværk, Bagerie rc.
I Henseende til Concesstonsdistrictet er i Reglen taget Hensyn til Indskrænkning
paa Sognet eller Godset, hvori Concessionisten vil bosætte sig, og i Tilfælde af at Sognet
horer til stere Junsdictioner, er Concessionen kun meddeelt for den Jurisdiction, hvori
han boer. I OvereenSstemmelse med særegne Forhold ere hist og her gjort Undta
gelser fra denne Regel.
Ved Haandværk og Forretninger, som fordre en særegen huuslig Indretning og
Beliggenhed af Husene, hvori samme udoves, er fordetmeste den Clausel tilfoict „saalænge Jmpetranten boer i sit nærværende Huus." Dette er anvendt paa Bagere,
Smede og Farvere.
Som personlige Betingelser for at erholde en Concession ere at ansee:
1) Myndig Alder.

2) Hos Landmilitærpligtige Opfyldelsen af toaan'g Garnisontjeneste. De senere
Mynstringer, som endnu ere tilbage, ere ligesaa lidet som Tjenesten ved
Forstærkningsbataillonerne eller Ovaliteten som Trainkudskrcserve betragtede som
Hindring. Saadanne Landmilitairreserver, hos hvem det kunde være tvivlsomt,
om de kunne komme i Betragtning ved Linietropperne, ere Concessionerue forst
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da bleven meddelt, naar de definitiv vare ansatte ved Forstarkningsbataillonerne
eller havde saaet UduelighedSpas.
3) Evne til at kunne udove den paatcenkte Forretning. Det er imidlertid i denne
Hensigt med Undtagelse af Mollebyggerne, som ogsaa ere forpligtede til at godtgjore de sornodne theorethiffe Kundskaber i Mechaniken, ikke ubetinget nodvendig,
at forevise Vidnesbyrd, men holdes' for tilstrækkeligt, naar den indberettende
Ovrighed i Almindelighed stadscester denne Evne og derover ingen Tvivl finder
Sted. Den som har lcert laugsmcessigt, gives intet Fortrin, meget mere tages
i Betragtning, at Svende, som have lcert laugsmcessigt, lettere kunne komme
frem andetsteds, og at de lettere kunne vinde Mesterret i Stcederne. Navnlig have
Langs-Svende, som endnu stode i en ung Alder og hverken havde udholdt deres
Vandre- eller deres Svcndeaar, ingen Gunstbeviisning sundet.
Landhaandvcerkernes Enker er det vel i Almindelighed ikke tilladt at fortsatte deres
Mcends Haandvcerk. Dog ere Undtagelser i denne Hensigt gjorte hos Smede-, Bager- og
Farverhaandvarkerne, som forudsattes at vare i Besiddelse as et Huns og siere eller
farre Vareforraad til Bedriften. Saadanne Enker er det forresten kun tilladt at fort
satte Haandvarket paa deres Mands Concessioner, ved Rescript til vedkommende Ovrigheder, i 1 til 2 Aar, deels med Hensyn til at de maaskee igjen kunne gifte sig med
en Mand, som gvalificerer sig til at fortsatte Haandvarket, der fremfor Andre meddeles
Concession, deels for at forebygge et altfor foleligt Tab, som let kunde vare forbunden
med den pludselige Nedlaggclse af Driften, paa den navnte Maade.
Concessioner til at forfardige Fruentimmerklader ere kun meddeelte til ugifte
Fruentimmer, naar der ved Siden af deres Ulastelighed og Trang forelaae, at de for
Svagheds Skyld ikke vare istand til at erhverve deres Brod paa anden Maade. T il
gifte Koner er det Slags Concessioner kun da uddeelt, naar deres Mand for SygdomsSkyld eller af andre Aarsager var uskikket til at ernare Familien.
T il Eftergivelse af Expcditiousgebyret er den blotte Attest, at Supplicanten ingen
Formue besidder, kun da holdt for tilstrakkelig, naar der endnu ere traadte andre Grunde
til for at befrie ham. I denne Henseende har den allerede forrettede Garnisontjeneste,
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Qvalitæten som So-Enrolleret og Familiefader i Forbindelse med Uformuenhed fundet
Paaagtelse. Navnlig er Gebyret ester forrettet Garnisontjeneste i Forbindelse med
Uformuenhed i Almindelighed bleven eftergivet. Concurere ikke alle Forudsætninger for
Estergivelsen af hele Summen, saa er Gebyret bleven nedsat til 8 Rbd. og event, til 5 Rbd.
De Supplikanter, som staae i Ungdomsalderen og ved at have lcert deres Haandvcerk
laugsmæssigt have Lcilighed til at fortjene deres Brod andetsteds, desuden hverken have
Familie at forsorge, eller have opfyldt Garnisontjeneste, cre ogsaa ved beviisliggjort
Uformuenhed i Almindelighed ansatte til et Gebyr as 8 Rbdlr., da man siet ikke har
anseet nnge Begyndere for qvalificerede til selvstcendig at nedsætte sig, der ikke kunne
tilveiebringe denne Sum. Især er der holdt paa Betaling as Erpeditionsgebyret for
saadanne Haandvcerk, hvis Udovelse nodvendig forudscrtter en Dristscapital, navnlig
Bagere, Slagtere, Smede og Farvere. Er Gebyret allerede engang betalt, og bevil
liges Supplicanten senere Concession for et andet Sogn, saa pleier Gebyret for
den nye Concession, paa derom indgivet Bon, at estergives. Bed ConcessionsMeddelelfcr har man kun i sjeldne Tilfcelde, under ganste særegne Omstændigheder,
stray nedsat den i Circulairet af 21. Juni 1823 som Regel fastsatte Recognition.
Bed samtidig Concessionering for siere Haandvcerkere ere imidlertid for det meste
alle for hvert enkelt Haandvcerk bestemte Recognitions efter deres hele Belob
ikke sammensiaaede. Saaledes er det ogsaa hos dem, som ere koncessionerede paa
Tommer-, Muur- og Snedkerhaandværket efter Omstændighederne kun ansat til enkelt
Recognition for det af disse Haandvcerk, som betaler mecst Afgift, eller indskrcenket
til en Recognition af 6 til 8 Rbdlr. Den hele Eftergivelse af Recognition paa Grund
af Fattigdom, Alder, Næringsdriftens Aftagelse eller vedholdende Sygelighed er altid
indskrænket til en vis Tid, og paa respective 2, 3 og 5 Aar. Ligeledes er en
Forlængelse deraf kun tilstaaet i samme Maal. Bed Forretninger, som forudsætte en
Dristscapital og med Fordeel kun kan drives i det Storre, hvormed Recognitions:
staaer i Forhold, er der paa Bon om Eftergivelse eller Moderation kun under ganste
særegne Omstændigheder tagetHensyn, og Supplikanterne ere ved gjentagne Ansogninger tilkjendegivet, at det staaer dem frit forat indsende dcreS Concession til Cassation.

Med Hensyn til Opvartning med Musik er taget Hensyn til de Statsmnsikanterne
mcddeelte Concessioner og overhoved er en for stor Forogelse af Mnsici-Concessioner ikke
begunstiget. Navnlig ere unge, raste Folk, som paa anden Maade kunne fortjene deres
Brod, ikke komne i Betragtning som qvalisicerede til saadanne Concessioner. Tilladelsen
til at holde Medhjelpere i indflrcenket og uindstrcenket Antal, har rettet sig ester Distriktets
Trang og den Grad as musikalsk Fcerdighed, som Zmpetranten besidder. I saadauue
Tilfcelde forhoies den for den personlige Opvartning med Musik fastsatte Recognition
ester Omstændighederne mod en passende Recognition as 4 Rbd. —

