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^yendeloven af 10de M a i 1854 har i flere Henseender stillet 
Husbonden ugunstigt ligeoverfor Tyeiidet, og navnlig er dette T ilfa lde t, 
naar Tyendet uden nogen dertil fra  Hilsbondens S ide given Anledning 
Anrette Tid forlader sin Tjeneste. Lovens § 47 bestemmer derom, at 
Tyendet foruden at forbryde den fra sidste Fardag fortjente Lyn tillige 
skal betale Husbonden halvt faa Meget, fom Lonnen udgjor for den 
vedtagne Tjenestetid, dog ingensinde niere end Lom for et halvt Aar, 
og at det endvidere bor bode fra  2 t i l  20 Rd., faaledes at Boden kun 
under sårdeles formildende Omstændigheder maa vare mindre end halvt 
imod det Velob, der forbrydes t i l  Husbondeil. Den Sag, som H us
bonden maa anlcegge mod Tyendet, behandles efter Lovens tz 64 som 
en privat Politiretssag og den skal paaklages inden 4 Uger fra  den 
Tid, Tyendet er bortgaaet, med mindre Tyendets Opholdssted ikke er 
bekjendt, da Husbondeil i  saa Fald, ved inden famme Frist at gjore 
en Anmeldelse t i l  Politiovrigheden om den begaaede Ulovlighed, kan 
bevare sin Ret mod Tyendet.

misse Bestemmelser ere, faaledes fom Forholdene nu have ud
viklet sig, ingenlunde r Stand t i l  at skaffe Husbonden den Ret, der t i l 
kommer ham i  Anledning af det begaaede Kontraktsbrud. Det er i 
denne Henseende ikke Storrelfen af den Tyendet paalagte Erstatning, 
der kan siges at vcere ufyldestgjorende. Hvis Husbonden virkelig er
holdt en saadan Peugeerstatning, som Lovens tz 47 tilsiger, hver Gang 
Myendet uden lovlig  Grund forlod Tjenesteil for Tjenestetidens Udlob, 
vilde han ikke kunne beklage sig over, at Loven havde tilsidesat hans 
Marv. Men dette er langtfra Tilfceldet. Det maa erindres, at der 
ncesten altid gives forskud paa Lonnen, og at Husbonden, hvor meget 
M an end kan anbefale, at hail ikke gjor det, dog omtrent er nodt t i l  
i  denne Henseende at handle mod sit Onske. Husbondeil sidder saa- 
ledes i  Regelen ikke inde med noget Tyendet tilkommende Belob, der 
er i,tand t i l  at holde ham, idetmindste delvis, skadeslos. Men hertil 
kommer, at det myende, der i  urette Tid forlader sin Tjeneste, faa godt 
fom allid  er omtrent besiddelfeslost. Det ejer In te t, hvorover Hus
bonden kan udove Retentionsret, In te t hvori Husbonden kan gjore 
Elekution, om det lykkes ham at faae Dom. Denne Udsigt inde-
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holder ikke nogen Opfordring for Husbonden t i l  at anlcegge Sag 
mod det bortgaaede Tyende, og det er en Kjendsgjerning, at det 
heller ikke ret tid t fkeer. Husbonden undlader at betrcede den Vej, 
fom Lovgivningen har anvist ham, fordi den tilfagte Erstatning kun 
er et theoretisk Resultat, deri havte Udgift, Ulejlighed og Tidsspilde 
derimod et sikkert praktisk Udbytte. Den Bode, der er paalagt Tyendet 
ved Sider: af Erstatningen t i l  Husbonden, bliver faaledes den eneste 
Fplge, der kar: ramme det bortgaaede Tyende, og denne Vpde, fra  2 t i l  
20 Rd., der nu ikke lcengere afsones med Fcengfel paa Vand og Brod, 
men rrred simpelt Fcengsel fra  1 t i l  10 Dage, er ikke stor rrok t i l  at 
indeholde nogen virkelig Modvcegt mod Tyendets Lyst t i l  at prove paa 
at opnaae de ojeblikkelige undertiden store Fordele, der kunne lokke det. 
Det foler sig, fom Erfaringen viser, i  Regeleir garrske tryg for, at der 
stal blive anlagt Sag irrrod det, og selv hvis det Vcerste skulde hcende, 
stritter det, at det v i l  vcere i  S tand t i l  af den havte storre Fortjeneste
at betale err faa ubetydelig Vode.

Sees der bort fra  denne S ide af Sagen, bliver der dog en 
anden og storre Vanskelighed tilbage, der orrrtrerrt i  de fleste Tilfcelde 
v i l  afholde Husbonden fra  at krceve sin Net rrrod Tyendet. Det er for 
det Forste, hvis Tyendet har begivet sig irrd i  err fremmed Jurisd iktion, 
for Husbonden forbundeir rrred stor Ulejlighed og stundom rrred err fo r
holdsvis betydelig Udgift at ivcerkfcette err Paatale af Sagerr. En 
faadarr Ulempe af Paatalen falder ikke paa det fagfogte syende, der 
ikke erstatter sin rrye Husbonde derr Tid, hvori hair er fravcerende for- 
at procedere sine Sager. Men for det Andet er det ofte en Um ulig
hed for derr skadelidende Husbonde at ivcerkfcette rrogerr Paatale. Hvor 
firrdes det bortgaaede Tyende? Det veed Husbonden fom oftest ikke 
og karr maaskee altid forblive uvidende derom. Nutidens lette Sam- 
fcerdselsmidler tillade Tyendet i faa Tuner at soge Erhverv i  err anden 
Egn af Landet og Tyendet v i l  ikke undlade at komme Husbonden saa 
larrgt af Syne forn m uligt. Hvilke,r Udsigt har faaledes Husbonden
t i l  blot at f a a e  p r o v e t ,  om han virkelig har deri intetbetydende Ret 
t i l  Erstatning, fom Loven har indrouunet ham? ^.et Retsmiddel, dcr 
tilbydes, er vistnok err privat Paatale under den letteste ^-orm, rrrerr 
det er, uaar der ikke ydes Husbonden anden Hjelp og rraar Kontrakts
forholdet i  det Hele ikke erholder err fastere Grund, praktisk ofte kun 
lidet brugbart. I  hvor hoj Grad dette er Tilfceldet, bliver endnu 
tydeligere, uaar M a n . lcegger Mcerke t i l ,  at om det end -  ved et 4 rl-
r^lde __ lykkes Husbonden at finde Tyendet og at faae en Jrrdkaldelje
forkyndt for det, altsaa at faae en Sag sat i  Gang irrrod det og faae 
Dom over det, behover Tyendet kun at stifte P lads for at node Hus
bonden t i l  at begynde forfra at lede efter det for at faae Dommen 
exekveret. Im id le rtid  gaaer Tiden hen, Forholdene forandre sig. Dommen
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forceldes, andre Krav lcegge Veflag paa Husbondens Tid og Penge. 
D e l Hele glemmes og S lutn ingen bliver den, at Tyendet har levet 
angerlost og givet Andre et Ereinpel, som destova'rre ikke savner 
Efterfølgelse.

For at gjentage det Foregaaende i  Korthed kan altsaa Hus
bondens og Tyendets gjensidige S tillin g  betegnes saaledes, at Husbonde!! 
er bosat, har fast Vcerneting og er vederheftig, medens det Tyende, 
der gaaer af sin Tjeneste i urette Tid, ikke har fast Hjem eller Verne- 
ting  og tilvisse er uvederheftigt, og dog er det Retsmiddel, der er 
givet hver af Parterne i Hende t i l  Droftelse og Gjennemfprelse as de 
hver iser tilkommende Krav, km  det samme, nemlig en Retssag. 
Under de hpjst ulige V ilkaar, hvokrnder Husbonde og Tyende ere 
stillede ligeoverfor hinanden, bliver det samme Retsmiddel af langt 
mindre Kraft, naar det anvendes af Husbonden, end naar det benyttes 
af Tyendet.

V i vove at sige, at den Tilstand, der saaledes fremkaldes ved 
Kontraktsbrud, som hengaae uden at drage noget Ansvar ned over den, 
der bryder Kontrakten, har flere Fplger, end den umiddelbare, der 
rammer Husbonde,!. Den fremkalder en Slappelse as Retsfolelsen, 
der er hojst uheldig i  Almindelighed og scerligt i  den Klasse af S am 
fundet, i  hvilken mange as de Emner, der nu overall drpftes i  S k rift 
og Tale, have fremkaldt en gjcerenhe Uro. Og destovcerre ere disse 
Kontraktsbrud ikke sjeldne; de ere bkvne saa hyppige i  den senere Tid, 
at de have hprt t i l  Dageris Orden. Langtfra at vcere misfornpjet nred 
Husbonde,! eller de V ilkaar, hvorunder det levede i  hans Hus, har 
Tyendet, letsindigt mod sig selv og uredeligt mod Husbonden, ncrsten 
altid ladet sig lokke af udbredte Rygter om hpjere Lon, der kunde op- 
naaes andetsteds, eller af pjeblikkelige Fordele, der vinkede fra  et eller 
andet Aktieforetagende, og for disse ofte skuffende Udsigter har det bort
kastet den Tjeneste, der endnu for faa Maaneder siden syntes det at 
vcere fordelagtig, og det har, i  Regelen uden at lcegge S k ju l paa sin 
Opfattelse, npjedes med at erklcere, at Husbonden jo ikke kunde gjpre 
det Noget.

Mod en saadan Tilstand ville Forholdsregler, der kunne betrygge 
Tyendekontrakter bedre end h id til, vcere paa deres Plads.

Naar M an underspger de Omstændigheder, der have gjort det 
m ulig t for Tyendet med Fordel at forlade sin tidligere Tjeneste, er det 
iscer fremtrcedende, at det uhindret af den Forpligtelse, det har ind- 
gaaet, er bleven modtaget i en hvilkensomhelst ny Tjeneste. Dette er 
ikke rig tig t. Den Arbejdskraft, der kontraktmæssigt endnu tilkommer 
en Husbond, bor en Anden ikke v i d e n d e  kunne leje eller fceste l i l  
Fordel for sig uden at paadrage sig et Ansvar t i l  Skadeserstatning 
ftnod den fprste Husbonde, hvis Net derved krcenkes. Dette er ogsaa
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udtalt i  Danske Lov 3 - 1 9 — 11 og 12, der endog paalcegger den nye 
Husbond f o r u d e n  E r s t a t n i n g s a n s v a r e t  en Vode, lig  Tyendets 
Lou for et helt Aar, vredens Tyendet nojedes med at bode et halvt 
Aars Lou; men dette Ansvar for den nye Husbonde, der ved Forordn, 
om Politivcesenet paa Landet af 25de M a rts  1791 endnu modtog en 
sideordnet Tilfo jelfe i  den Bestemmelse, at det endog blev strafbart blot 
at „huse og hcele" den, som ej lovlig var fraskilt sin sidste Husbonde, 
er ikke gjenoptaget i  Tyendeloven as 1854, uden at der kan paavises 
nogen Grund as hvilken et saadani Ansvar er udeladt i  denne Lov. 
Fuldstcendigt er dette heller ikke skeet; th i Lovens tz 20 paalcegger den 
Hilsbonde, der uberettiget holder et Tyende tilbage i  sur Tjeneste, en 
Forpligtelse t i l  Skadeserstatning mod den nye Husbonde, t i l  hvem 
Tyendet har fcestet sig og hvis Tjeneste det forhindres fra at tiltroede, 
og kjender saaledes en Forpligtelse t i l  Skadeserstatning i  det omvendte, 
men isv rig t aldeles analoge Lilfcelde.

D e n n e F o r p l i g t e l s e  t i l  S k a d e s e r s t a t n i n g  b o r s i k k e r t  
g j e n  op t a  ges;  th i den stemmer med Forholdets Natur og kan be
grundes fra  et strengt re tlig  Standpunkt. En Betingelse for at For
pligtelsen kan blive virksom er im idlertid den, at den nye Husbonde 
virkelig er v i d e n d e  om, at Tyendet endnu er bundet ved en tidliger o 
Kontrakt og en saadan Kundskab kan i  Almindelighed kun tilvejebringes 
derved, at der om det imellem den tidligere Husbonde og tyendet ind- 
gaaede Tjenesteforhold er g jort en Paategning i Tyendets Skndsmaals- 
bog, som det er p lig tig t at medfore og forevise, og af hvilken altsaa 
Enhver kan see, hvor loenge Tyendet er bundet og fra hvilken Tid det 
er fcesteledigt. Medens der vistnok er al Grund t i l  at knytte den nye 
Husbondes Ansvar t i l  denne bestemte Forudscetning —  altsaa t i l  at 
fritage Enhver, der scester et Tyende for a lt Ansvar, naar S kudsm å ls
bogen ingen Paategning indeholder, hvoraf Kundskab kan haves om 
det endnu bestaaende Kontraktssorhokd, selv om den, der amager Tyendet, 
iovrig t maatte have Formodning eller endog vcere vidende om, at der 
mellem Tyendet og en anden Mand bestod et Forhold, som endnu ikke 
fra  begge S ider var lost, —  bliver det en N o d v e n d i g h e d  for den 
Husbonde, der v i l  sikkre sig sin Ret i  denne Henseende, at gjore den 
omtalte Paategning i  Tyendets Skudsmaalsbog. Vistnok er det nu 
temmelig almindeligt, at der i  Skudsmaalsbogen af den Husbonde, 
der scester et Tyende, gjores en saadan Paategning; nren den undlade^ 
dog ofte, og selv om den gjores, hcester der dog den dobbelte Mangel 
ved den, at den er uden Retsvirkning ligeoverfor Trediemand og at 
den som Bevis ligeoverfor Tyendet findes i  en Bog, der er tyendets 
og ikke Husbondens Ejendom, i  en Bog, som, idetmindste re tlig t, for
bliver i  Tyendets og ikke i  Husbondens Vcerge, og som Tyendet, naar
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det er uredeligt, let kan tilin te ig jore uden derfor at behovs at befrygte 
et Ansvar.

Naar Opmærksomheden forst er vakt for den Besynderlighed, at 
det nu for Tiden alene er Tyendet, som er i  Besiddelse af det s k r i f t 
l i g e  Bevis for den med Husbonden indgaaede Kontrakt, synes det 
ikke vanskeligt at gjore gjaldende, at denim Mangel paa den letteste, 
simpleste og mest fyldestgørende Maade afhjelpes derved, at ogsaa 
Husbonden kommer i  Besiddelse af s i t  Exemplar af Kontrakten. Der 
er saa langt fra  Noget t i l  H inder for, at dette allerede kan skee i 
Henhold t i l  den gjeldende Lovgivning, at s. Ex. Stempelpapirs Loven 
udtrykkelig begunstiger denne A rt as Kontrakter ved at bestemme, at 
de ere stempelfrie. De ere blot ikke i  B rug. Husbonden har h id til 
fundet sig i, at Beviset for den Kontrakt, han havde indgaaet med 
Tyendet, forblev i  Tyendets Haand, saaledes at det, om Husbonden 
ogsaa gjemte Skudsmaalsbogen, t i l  enhver Trd kunde asfordres ham af 
Tyendet. H eri bor der nu vistnok skee en Forandring, —  dog ikke paa 
den Maade, at det p a a b y d e s ,  at Husbonden skal havs et skriftligt 
Exemplar af Tyendekontrakten. D e rtil er der ikke Grund. Det maa 
staae enhver Husbonde f r i t  for at varetage sit Tarv paa den Maade, 
han v il, idet han selv bcerer Folgerne af at han m uligvis ikke handler 
saaledes, som har: i  sin egeir Interesse burde. Men den skriftlige A f
fattelse af Kontrakten i et soereget Exemplar, som Husbonden beholder, 
er dog af en saadan Betydning for at bringe Klarhed og Fasthed ind 
i Forholdet mellem Husbond og Tyende, at der, for at opmuntre t i l  
den, vistnok er Grund t i l  at knytte feeregne l o v b e s t e m t e  Fordele t i l  
de af selve F o r h o l d e t s  Nr a t u r  flydende, der i  dette Tilfcelde ville 
vcere tilstede.

T il  disse sidste horer det, foruden at Husbonder: derved selv 
har sit Bevis i Hcende, at der i  dette Exemplar kar: optages alle de 
scerlige A fta ler, son: Husbonde og Tyende ved Tjenesteforholdets S t i f 
telse maatte finde Anledning t i l  at trceffe, og son: det er forbudt at 
optage i  Skudsmaalsbogen, hvor de, efter dennes uuvcerende Jndret- 
ning, heller ikke have hjemme. B landt de Punkter, der saaledes kunne 
aftales, henledes Opmærksomheden soerlig paa to, der ikke krceve ny 
Lovhjemmel. Det ene er det, at Tyendet, hvis det gaaer bort af sur 
Tjeneste for Tjenestetidens Udlob, skal kunne soges for sit Kontraktsbrud 
eller overhovedet for Ansvar, der vedkommer dets Tjenesteforhold, ved 
Husbondens (Stedets eller Ejendommens) Vcerneting i  den A rt af 
Sager. Meget kunde endog tale for at gjore det t i l  err Lovregel, at 
et bortgaaet Tyende, ud err scerlig Aftale derom, skal kunne soges ved 
det ncevnte Vcerneting, der jo kontraktmæssig er Tyendets Vcerneting 
for den vedtagne Tjenestetid. Dette henstilles i  a lt Fald t i l  Overvejelse. 
Det andet Punkt er det, at Kald og Varsel skal kunne gives t i l  en



anden as Tyendet iforvejen betegnet Persol: med samme Gyldighed, 
son: om det var givet t i l  Tyendet selv. Husbonden v il da ikke vcere 
i  Forlegenhed, hvis Tyendet uberettiget forlader siu Tjeneste og dets 
Opholdssted er ubekjendt. Har: v il da kunne forkynde Indkaldelsen for 
den omtalte Person, og hvis Tyendet ikke moder, saae Torn i  Sagen 
efter den sremlagde Kontrakt. Ester sin N atur kan dette Punkt ku n  
vcere Gjenstand for soerlig Vedtagelse mellem Kontrahenterne; og en 
saadan Vedtagelse, hvis Tyendet v i l  indlade sig paa den, synes ikke 
at gaae dets Interesse ncermere, end pnskeligt, idet Tyendet maa for
udsattes at have truffet fornoden Aftale med den, der modtager Kald 
og Varsel paa dets Vegne, om at blive underrettet om Sagens Anlceg. 
Jovrig t v i l  der, om det i  Tyendets Interesse maa ansees pnskeligt, 
kunne gjores den Indskrænkning i  Retten t i l  at vedtage en saadan 
Bestemmelse, at den kun maa bringes t i l  Anvendelse ligeoversor Tyendet 
i  Sager, der anlcegges nrod det indenfor Gramdserne af den Tid, hvori 
det efter selve Kontrakten er p lig tig t at tjene Sagsogeren.

Som  lo v  b e s t e mt e  Folger, der bor scettes i  Forbindelse med 
den skriftlige Affattelse af Tyendekontrakten i et Eremplar, der forbliver 
i  Husbondens Haand, bor vistnok fremdrages, at den Dom, der er af
sagt i Henhold t i l  saadan skriftlig Kontrakt urod et i  urette Tid af stir 
Tjeneste bortgaaet Tyende og hvorved der er tillag t det Offentlige Boder, 
skal af Husbonden kunne overgives Stedets Politimester t i l  Erekution, 
eller i  a lt Fald, hvis Tyendet ikke skulde opholde sig i  selve Jurisd ik
tionen, t i l  videre Foranstaltning, og det ikke blot med Hensyn 
t i l  Bodernes Afsoning, men ogsaa nred Hensyn t i l  Inddrivelsen 
af den Husbonden tillagte Erstatning. Ved Siden heraf bor det
staae i  den skadelidende Husbondes M agt at erklcere, at han giver 
Afkald paa den ham tillagte Erstatning t i l  Fordel for den Kasse, 
hvilken Boderne tilfalde (Politikassen), saaledes at Erstatningen i  for- 
nodent Fald bliver at afsone paa samme Maade som Boderne. Om 
der er tilstrækkelig Grund t i l  ogsaa at lcegge disse tvende Retsmidler 
i  Haanden paa den Husbonde, som ikke har scerlig skriftligt Exemplar 
as Kontrakten, altsaa klart Bevis, i  Hceirde, men som kun har ind
skrænket sig t i l  at gjore en Paategning i  Tyendets Skudsmaalsbog, 
altsaa kun har lagt Beviset i  sin Medkontrahents Haand, er Noget, 
der henstilles t i l  Overvejelse. Det synes i  ethvert Fald givet, at de 
ikke bor kunne benyttes af den Husbonde, der kun  har stillet sit For
hold t i l  det bortgaaede Tyende paa en mundtlig Aftales lose Grund
vold; paa den anden S ide bor de kunne bringes t i l  Anvendelse uden 
Hensyn t i l  om Sagen mod Tyendet har sin Oprindelse deraf, at det 
i  urette Tid har forladt stir Tjeneste, eller om den maatte vcere anlagt 
af hvilkensomhelst anden af Tyendeforholdet flydende Grund.

T il de Retsmidler, der i  det Foregaaende ere paapegede som
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skikkede t i l  at modvirke Kontraktsbrud fra  Tyendets Side, (Kontraktens 
Retsvirkning overfor Trediemand og dens skriftlige Affattelse sor at 
ftrffne Forholdet mellem Husbonde og Tyende indbyrdes) bor fremdeles 
fpjes saavel et Ansvar for den Foestemaud, der laaner Haand t i l  at 
skaffe et bortgaaet Tyende en ny Tjeneste, som en Forhøjelse af den 
i  Loven af 1854 tz 47 fastsatte Byde, der saaledes som L in 
ningerne nu ere stegile er for lav. Dermed turde vistuok i  det Hele 
deu Vej vcere paapeget, ad hvilken de Forandringer i  Tyendeloven, som 
i  denne Retning skulle kunne raade Bod paa den nuvoerende utilfreds
stillende Tilstand, bor ivcerkscettes.

Der er dog to Punkter, der med Hensyn t i l  dette Ojemeds 
Opnaaelse frembyde sig t i l  scerlig Overvejelse. Det forske er det, om 
det Erstatningsansvar, som Trediemand kan paadrage sig ved at tage 
et bortgaaet Tyende i sin Tjeneste, bor indtrcede, naar det nye Tjeneste
forhold oprettes paa kortere Tid end 1 Maaned (den korteste Tid, hvor- 
paa efter Loven af 1854 et egentligt Tyendeforhold kan stiftes), eller 
endnu bestemtere, om det bor indtrcede, selv om der kun gives et bort
gaaet Tyende Arbejde sor enkelte Dage ad Ganger: eller blot er: enkelt 
Dag mod Daglon. Det v i l  sees, at der kun, naar dette Sporgsmaal 
besvares bekrceftende, indfores et Ansvar, som har virkelig Betydning, 
og drages en Grcendse, som gjor det vanskeligt sor Tyendet at finde 
Asscetmng for den Arbeidskraft, som det kontraktmæssigt endnu skylder 
lin  sorite Husbonde. Det andet Punkt er det, om et Erstatningsansvar 
as der: ncevnte A rt irke ligesaavel bor paahvile enhver Arbejdsgiver 
altsaa ogsaa Aktieselskaber og Entreprenenrer, som enhver Husbonde i 
den snevrere Betydning as dette Ord. Forst derved udstrcekkes Be
stemmelsen saavidt, som Konsekvensen fordrer det, uden at der imod 
en saadan Udstrcekning fra et re tlig t Standpunkt kan gjores nogen In d 
vending. Men ligesom egentligt Akkordarbejde salder udenfor Tyende
lovens Bestemmelser, idet der ved dets Overdragelse ikke fra  Arbejds
giverens L:ide kan anstilles nogen llndersogelse om, hvorvidt vedkom
mende^ Arbejder isorvejen er bunden ved andre kontraktmæssige For
pligtelser, saaledes er det ogsaa m ulig t, at praktiske Hensyn ikke anbefale 
en saa fast og gjennemsort O rdning, og det tor derfor ikke bencegtes, 
at de ncevnte Hensyn m uligvis kunne gjore det tilraadelig t at modificere 
Ansvaret paa dette P unkt; lilen i  saa Fald er Ringen brudt og der 
v il da altid under en eller anden Form kunne gives det bortgaaede 
syende en Tjeneste, uden at den nye Husbonde eller Arbejdsgiver paa- 
drager sig Ansvar og paa en saadan Maade, at Folgerne af Kontrakts
brudet betydeligt formindskes for Tyendet.

Den egentlige Daglejer, der ikke tager fast Tjeneste, staaer i  det 
Hele udenfor disse Bestemmelser; men dersom han soger Erhverv uden
for den fnevrere Kreds, i  hvilken det er v itte rlig t, at hall ikke er bunden



ved nogen Tyeudekontrakt, v il han for at saae Arbejde m uligvis veere 
nodt t i l  at rnedbringe Legitimationspapirer, der gjore det klart, at der 
paa det fremmede Sted uden Ansvar for Arbejdsgiveren tor gives ham 
Arbejde. Om det blev nodvendigt for enhver Arbejder at medbringe 
faadanne Legitimationspapirer, vilde sikkert god Orden vinde og Arbej
deren ikke tabe derved.

For at tydeliggjore Meningen af det ovenfor Udviklede, opstilles 
nedenfor et Udkast t i l  et Lovforslag i  den angivne R etn ing; men dette 
Udkast maa ikke opfattes, fom om det i  fine Enkeltheder var ud
tømmende.

I I .

Uagtet Tvendelovens Bestemmelse i tz 8 om, at Kontraktsfor
holdets Varighed beroer paa Overenskomst, ikke efterlader nogen T v iv l 
om at en Kontrakt, der er indgaaet paa 1 Aar, ikke ensidig kan op- 
siges af nogen af Parterne t i l  Ophor for Tidens Udlob, hvilket yder
ligere fremgaaer deraf, at det udtrykkeligt i  famme 6 er sagt, at Kon
trakter, der ere indgaaede paa f l e r e  Aar kunne opsiges af T y e n d e t ,  
er det dog en i Tyendeklasfen almindelig udbredt Vildfarelse, der sikkert 
har sir: Grund i den hojst uheldige Affattelse af Lovens tz 40, at S lig t  
kan finde Sted i Medhold af Loven selv, faa at f. Ex. en Tyende- 
kontrakt, der er indgaaet paa 1 Aar fra 1ste November t i l  1ste No
vember, lovlig  kan opsiges inden Udlobet af Januar Maaued. Nf scerligt 
Hensyn hertil turde der voere Grund t i l  i  en ny Lov at udtale, at 
dette ikke kan fkee. Derhos bor det overvejes, om der overhovedet 
haves B rug for Lovens Bestemmelser om den lamgste og den korteste 
Lid, hvorpaa et Kontraktsforhold kan oprettes faaledes, at det falder 
ind under Tyendelovens Bestemmelser. Medens Lovens Forudfcetning 
om, at der kan indgaaes Tyendekontrakter paa flere Aar synes at vcere 
temmelig uheldig, for ikke at sige uretfærdig, naar en Opsigelse af 
Forholdet kan finde Sted fra  Tyendets Side, men ikke under samme 
V ilkaar fra  Husbondens Side, turde der, uagtet Tjenesteforhold, saa- 
vidt vides, nu aldrig oprettes paa lcengere Tid end 1 Aar, dog vistnok 
vcere Anledning t i l  enten i den ncrvnte Henseende at gjore Husbondens 
og Tyendets S tillin g  lige, faaledes at ogsaa H u s b o n d e n  ensidig skal 
kunne opsige et paa flere Aar stiftet Kontraktsforhold mod at udbetale 
Tyendet den i  Loven bestemte Erstatning af .j- Aars Lou, eller maaskee 
snarest t i l  at udtale, at et Kontraktsforhold, hvorpaa Tyendelovens 
Bestemmelser skulle vcere anvendelige, ikke kan stiftes paa lcengere Tid 
end 1 Aar ad Gangen. Paa den anden Side bor det vistnok kunne 
staae i  Parternes M agt at vedtage,  at en Overenskomst om Tjeneste 
for kortere Tid end 1 Maaned skal medfore et almindeligt Tyende
forholds Rettigheder og P lig ter, og navnlig bor de t i l  den skriftlige



Oprettelse af Kontrakten i forste A ffin t knyttede Fordele utvivlsomt 
ogsaa tilkomme en Tyendekontrakt, der er oprettet paa kortere Tid 
end 1 Maaned.

I I I .

Skjont Tyendeforholdet nu vcefentlig er et rent Kontraktsforhold, 
berorer det dog det huslige L iv paa en saadan Maade, at der let kan 
opstaae et Sarnrnerrstod inrellerr: uberettigede Fordringer og slet Opforfel 
paa den ene S ide og den F lid , Orden, Sommelighed og gode Aand, 
fom enhver Husbonde paa den anden S ide maa pnske at fee opretholdt 
indenfor sit Hus. M an maatte kun have liden Erfaring, naar M an 
ikke felv havde oplevet, hvilke Forstyrrelser der i  denne Henseende kan 
frembringes af et slet Tyende, og hvor magteslps Husbonden er, naar 
han staaer ligeoverfor faadanne destovcerre ikke ganske fjeldent fore
kommende Tilfcelde.. Vistnok har Tyendeloven af 1854 ikke tabt denne 
Side af Forholdet af Syne, idet den i HH 22— 24 blandt Andet har 
bestemt, at ethvert Tyende maa underkaste sig den huslige Orden hos 
Husbonden, at det ikke uden Husbondens Samtykke er befojet t i l  at 
lade sin Tjeneste udfore af Andre, og at det ikke uden hans Tilladelse 
maa forlade Huset i  egne Anliggender. Men uden at bestemme nogen 
scerlig S tra f for Overtrædelsen af disse Bestemmelser har Loven alene 
i  tz 26 udtalt, at Tyendet for Ulydighed mod Husbonden skal byde 
fra  1 t i l  10 Rd., og den eneste Vej, der er anvist Husbonder: t i l  al 
opretholde sir: Myndighed indenfor sit Huses Omraade, er altsaa den, 
at bringe Tyendets Forhold ind under der: ydre Form af Ulydighed 
og derefter tilta le  det ved Retten, en Fremgangsmaade, der er ligesaa 
besvcerlig som uhensigtsmc-esfig. Ved Sider: deraf har Loven i H 41 
vistnok opregnet en Rcekke af Tilfcelde, i  hvilke Husbonden uden O p
sigelse strar kar: afskedige Tyendet og blandt disse flere, der indeholde 
Brud paa god Orden, Lydighed, Spmmelighed og Scedelighed. Om 
det rur end er en Fordel for Husbonden i  faadanne Tilfcelde at kun ne  
skille sig ved et slet Tyende, ere Arbejdsforholdene dog ingenlunde af 
der: Beskaffenhed, at det for Tiden just maa ansees for er: V inding at 
s k u l l e  give S lip  paa den Arbejdskraft, M an har t i l  Raadighed, for- 
at opnaae at opretholde Arbejdets Order: og Husets Fred. Det bpr 
ligeoverfor de Tilfcelde, Lover: af 1854 opregner i  H 41 under N r. 4, 
7, 9, 11, 12, 14, 15, nemlig fornærmelige M r in g e r  af Tyendet rrrod 
Husbonder: og hans Familie, M ishandling af Kreaturer, som Tyendet 
skal passe, Uforstgtighed med Lys eller Zld, vcemmelige Sygdomme, 
som Tyendet paadrager sig ved Uscedelighed i  Tjenesten, utugtigt For
hold t i l  andre t i l  Husstander: horende Personer, gjentagen Drukkenskab 
og Uforligelighed mod Medtjenende, staae andre M id le r t i l  Husbondens 
Raadighed end det, forn Lyendeloven anviser, at afskedige Tyendet.

11
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Tidligere stod det t i l  Husbonden i  slige Tilfcelde at anvende Hustugt, 
hvormed Sagen var afg jort; men efterat dette Korrektiv, som na turlig t 
er, er indskrcenket paa den i  Lovens tz 27 ncevnte Maade, og efterat 
Tyendeforholdets sorskjelligs S ider faa godt fom alle ere behandlede 
fom Kontraktsforhold, synes det at vcere den naturligste Maade at 
ordne dette Forhold paa, at indromme Husbonden en vis disciplincer 
Myndighed t i l  faadanne Tilfcelde at afkorte en passende Bode i  Tyendets 
Lon med Ret for Tyendet t i l  at erholde Husbondens Afgjorelse under
kastet en ncermere Provelse, dog paa en kort og summarisk Maade. 
De Bestemmelser, der i  denne Henseende turde ansees for hensigts
svarende, ere formulerede i  det nedenstaaende Lovudkast.

Foruden de ovenfor omhandlede Hovedpunkter i  den nu gjel- 
dende Tyendelovgivning, der viser, a t den ikke yder tilstrækkelige B lid ler 
t i l  at modvirke Kontraktsbrud fra Tyendets Side, a t den er uklar og 
ub illig  i Henseende t i l  Bestemmelsen om Tjenesteforholdets Varighed 
og a t den ikke giver M id le r t i l  at opretholde Fred og Orden indenfor 
Husets Omraade, gives der vistnok andre Retninger, der ikke berore 
det umiddelbare Forhold mellem Husbonde og Tyende, og hvori der dog 
turde sindes Ulemper, fom trcenge t i l  at cendres. De have ikke vceret 
tagne under Overvejelse ved denne Lejlighed; men det tor ventes, at 
Negeringen eller Rigsdagen, naar Sagen komurer frem, v i l  have O p
mærksomheden rettet derpaa. Det skal blot fremdrages, at Skudsmaals- 
bogernes Paategning af Prcesten nu synes forceldet, ligesom den heller 
ikke overholdes, og at denne Kontrol eller Listeforing synes at vcere et 
Politianliggende, der paa Landet snarest bor lcegges i  Sognefogdens 
Haand. M u lig v is  v i l  der ad denne Vej kunne opnaaes et Baand, som 
vik kunne give Tyendeforholdet noget stsrre Fasthed.
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M K M  Lil Louforssug.

tz
Naar en Husbonde har indfort i  et Tyendes Skudsmaalsbog') 

for hvilken Tid og Lon det er foestet og selv eller ved en Anden har 
forsynet denne Paategning nred fin  Underskrift, har Tyendekontrakten 
derved og forsaavidt den Retsvirkning ligeoverfor Trediemand, der om
handles i  tz 3, og nredforer for Fcesterncendene det Ansvar, der ncevnes 
i  tz 4. Det er Husbonden tilladt, naar et Vcerneting er afta lt mellem 
ham og Tyendet, see nedenfor, at optage Bestemmelsen herom i  den 
Paategning, der indfores i Skndsmaalsbogen, og Vcernetinget bliver 
derved forbindende for Trediemand og Fastemanden efter Indholdet af 
tz 3 og 4.

Skndsmaalsbogen forbliver hos Tyendet, der er p lig tig t t i l ,  faa 
ofte det tilbyder sin Tjeneste eller sit Arbejde t i l  en ny Husbond eller 
Arbejdsgiver, at medbringe og forevise Bogen. Den, der tager et 
Tyende, fom ikke medbringer eller foreviser sin Skudsmaalsbog, i  Tjeneste, 
paadrager sig ligefuldt Ansvar i  Henhold t i l  de Paategninger, Sknds
maalsbogen maatte befindes at indeholde.

Den Husbonde, der onsker at sikkre sig Beviset for, at han har 
gjort en Paategning i Tyendets Skudsmaalsbog, eller for de Aftaler, 
der i  Henseende t i l  Tjenesteforholdet yderligere maatte vcere trufne 
mellem ham og Tyendet, eller fon: maatte puste i  indtreedende 
Tilfcelde at kunne gjpre B rug af Bestemmelserne i  tz 5, kan opnaae 
dette ved at optage Paategningen og de aftalte V ilkaar i en fceregen 
skriftlig Kontrakt-). Denne Kontrakt oprettes paa ustemplet P ap ir, 
underskrives af Husbonde og Tyende med tiltagne Vitterlighedsvidner 
og forbliver i Husbondens Vcerge. Det er tillad t Husbonde og Tjeneste
tyende at forene dem om og mellem de aftalte V ilkaar at optage, 1) a t 
Tyendet i  Tilfcelde af Spgsmaal hidrprende fra  Tyendeforholdet og an
lagt mod det af Husbonden, skal kunne fpges for den vedkommende 
Ret, inden hvis Omraade Ejendommen, hvorpaa Tyendet er fcestet t i l  
at tjene, er beliggende, riden Hensyn t i l ,  om Tyendet maatte have fo r
ladt sin Tjeneste, naar Spgsmaalet anlcegges, 2) a t Kald og Varsel 
t i l  Tyendet skal kunne gives ikke blot t i l  Tyendet, men t i l  en be-

' )  Benævnelsen Skudsmaalsbog er, uagtet Bogen netop ikke er en Skudsmaals
bog, gaaet saalcdes over i den almindelige Opfattelse, at den ikke her er forsegl 
ombyttet med et andet mere t i l  Bogens nuværende Bestemmelse svarende Navn, 
der ellers let vilde frembyde sig, f. Ex. Legitimationsbog, Tjenestebog eller 
maaskee snarest Kontraksbog.

-) Det er antageligt, at der t i l disse Kontrakter v il kunne bruges trykte Formularer-
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stemt Person i dets Sted med samme V irkning, som om det var givet 
t i l  Tyendet selv').

tz 2.
Naar Tyendeforholdet efter den i Kontrakten fastsatte Tid er 

sluttet, eller inden samme er ophort ifolge gjensidig Overenskomst, 
eller Husbonden benytter sig af den ham ved Loven af 10de M a i 1854 
tz 41 givne Ret t i l  uden Opsigelse at afskedige Tyendet, er Husbonden 
p lig tig  t i l  at gjore Paategning i Skudsmaalsbogen om at Tyendet er 
lost af sin Tjeneste. Vcegrer han sig herved, paadrager han sig en 
Forpligtelse t i l  at erstatte Tyendet det Tab, der herved kan paafores 
det. H ar der vceret oprettet et skriftligt Eremplar af Kontrakten, der 
er forblevet i  Husbondens Vcerge, see tz 1, er Tyendet berettiget t i l  at 
forlange, at der gives dette Eremplar en Paategning om at Kontrakts
forholdet er ophort.

tz 3-
Det Tyende, som uden lovlig  Grund forlader sin Tjeneste for 

Tjenestetidens Udlob, forbryder t i l  den Husbond, hvis Tjeneste det har 
forladt 1) den fra  Tiltrædelsen af Tjenesten fortjente Lon. Er den 
forskudsvis udbetalt af Husbonden, er Tyendet p lig tig t at tilbagebetale 
den, 2) halvt faa meget som Lonnen udgjsr for hele den vedtagne 
Tjenestetid, altfaa hvis der er betinget forskjellig Lon for de forskjellige 
Tider af Aaret, Halvt faa meget fom disfe forskjellige Lederlag t i l 
sammen udgjore, 3) desuden idommes han en Bode af 10— 50 Rd.

Den Husbonde, der har taget Tyendet i sin Tjeneste for 
dets Tjenestetid efter Indholdet af den Paategning, der findes i 
dets Skudsmaalsbog, er udlobet, er solidarisk medausvarlig for E r
læggelsen t i l  den forrige Husbonde af de under 1 og 2 ucevnte Belob 
og er yderligere forpligtet t i l  at erstatte den skadelidte Husbonde det 
Tab, denne kan godtgjore at have lid t udover disse Belob derved, at 
Tyendet i  Utide har forladt sin Tjeneste. Endvidere er han p lig tig  i 
denne Henseende, hvad enten han foges alene eller i  Forbindelse med 
Tyendet, at taale Sogsmaal ved det Lcerneting, der i  Tyendekontrakten 
er vedtaget med Tyendet, naar Skudsmaalsbogen indeholder det For- 
uodne om dette Punkt. Som  Husbonde betragtes med Hensyn t i l  
dette Ansvar enhver Arbejdsgiver, der tager Tyendet i fast Tjeneste 
eller giver det Arbejde, felv om Tyendet og Arbeidsgiveren ikke gjen
sidig have bundet sig t i l  hinanden.

tz 47 i  Lov af 10de M a i 1854 bortfalders).

>) D et erindres, at Vedtagelsea af diose Bestemmelser ikke krcrvcr scrrlig Lov
hjemmel vg at de sorsaavidt ikke cre paa deres P lads i et Lovudkast. Her ere 
de kua medtagne sor Oversigtens Skyld.

2) -Indholdet af Loven as 1851 8 47, der ofte opfattes u r ig tig t af Tyendet, gjcn- 
tages her med den Forandring, at Boden 2— 20 Rd. cr forhojet t i l  10 50 Rd.,
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§
Fcestelluendene, hvad ente:: de ere autoriserede eller ikke, ere 

pligtige t i l  at meddele enhver Husbonde, der henvender sig t i l  dem, 
den Oplysning, hvoraf de ere i Besiddelse for at udfinde det Tyendes 
Opholdssted, der i  Utide har forladt sin Tjeneste eller mod hvem H us
bonden ellers troer at have noget Krav. Den Fcestemand, der er be- 
hjelpelig ined at bortfceste et Tyende t i l  en Tjeneste, som skal tage sin 
Begyndelse sprend den Tjenestetid er udloden, i hvilken det efter In d 
holdet af den i  Skudsmaalsbogen indforte Paategning endnu er bundet 
t i l  en anden Husbonde, paadrager sig derved en Forpligtelse t i l  Skades
erstatning t i l  den skadelidende Husbonde, eventuelt in solidum med den 
nye Husbonde, der maatte have taget Tyendet i  sin Tjeneste, og ansees 
desuden med B ode r'). Naar Skudsmaalsbogen indeholder en Bestem
melse om et mellem Husbonden og Tyendet vedtaget Bcerneting, kan 
Fcestemanden soges ved samme og Sagen mod ham paatales under Et 
med den Sag, der anlcegges mod Tyendet eller dets nye Husbonde.

tz 5.
Naar en Husbonde, der har oprettet skriftlig Kontrakt med sit 

Tyende paa den i 1 sidste Stykke neevnte Maade, har erhvervet en 
Dom over Tyendet, den nye Husbonde eller Fastemanden, vcere sig 
fordi Tyendet i Utide har forladt siil Tjeneste eller af hvilkensomhelst 
anden Tyendeforholdet vedrorende G rund, kan den ved Dommen 
ikjendte Erstatning forlanges inddreven ved Exekntion af vedkommende 
Politimester ilden Udgift for Domhaveren. Det staaer fremdeles 
den Husbonde, som har oprettet skriftlig Kontrakt med Tyendet, 

1 sidste Stykke, f r i t  for, naar Dommen er falden, at tillcrgge P o lit i
kassen den ham hos T y e n d e t  tilkjendte Erstatning og denne Erstat
ning betragtes da som Boder. Naar Boderne, eventuelt disse med 
Tillceg af den ovenfor ncevnte Erstatning, foranstaltes afsonede, skal

med cn ncerincre Besiemmclse af, hvilke Belob der forbrydes t i l  Husbonden. 
Den nye Husbondes Ansvar cr kun en Forpligtelse t i l  Skadeserstatning, men 
gaaer ikke, som D . L. 3— 19 bestemte, tillige  nd paa Boder. D a ingen Hus- 
bonde v il antage det Tyende, der ikke kan fremvise en klar og ren Skuds- 
maalsbog, b liv .r  det bortgaaede Tvende afvist overalt, og det bliver let arbejds
lost, hvis det ikke bekvemmer sig t i l  at vende tilbage t i l  sin Tjeneste. Dette 
Resultat er Djemedet med den hele Bestemmelse om Husbondens Ansvar. B live r 
d it  forst klart og v itte rlig t i ^.y.ndeklassen at Doren overalt er lukket fo r det 
i urette T id  af sin Tjeneste bortlsbne Tvende, ville  de nu saa hvppige Kon
traktsbrud af denne A r t  bortfalde af sig selv.

')  Det her Fcestemanden paalagte Ansvar er stemmende m d det Ansvar t i l  E r 
statning og Boder, der efter Loven af 10de M a i 1854 8 3 og 4 paahviler 
Fcestemanden for M isb rug  af hans S t i l l in g  i de der ncevnte Tilfcrlde. Faste
mandens Ansvar virker t i l  Opnaaelsen af det samme Vjcmed, som Husbondens.



Afsoningen nf det samlede Belpb dog ikke knnne overstige det t i l  en 
S um  af 100 Rd. ' )  efter Lov af 16de Febrnar 1866 svarende Dage
antal af simpelt Fcengsel. Naar Husbonden vcelger at tillcegge P o lit i
kassen den Tyendet idpmte Erstatning, bortfalder hans Krav paa der: 
Husbonde eller Fcestemand, der maatte vcere dpmt t i l  at udrede denne 
Erstatning i  Forening med Tyendet.

tz 6.
Naar skriftlig Kontrakt er oprettet mellem Hilsbonde og Tyende 

paa den i  tz 1 sidste Stykke ncevnte Maade, ere Bestemmelserne i  Loven 
af 10de M a i 1854, forsaavidt Sagens N atur tillader det, i  det Hele 
anvendelige paa det mellem begge P arte r derved fremkomne Forhold, 
uanseet at Kontraktsforholdet er oprettet paa kortere Tid end en Maaned 
(Lov 1854 tz 10). —  Husbonde og Tyende kunne hverken m undtligt 
eller skriftligt indgaae en gjensidig forbindende Kontrakt udover 1 Aar 
(Lov 1854 tz 8). E li m undtligt eller skriftligt indgaaet Kontrakt kan, 
hvad enten den —  indenfor Grcendserne af 1 Aar —  er stiftet for- 
kortere eller lcengere Tid, ikke fra nogen af Siderne ensidig opsiges 
(Lov 1854 8 og 40). Kontraktsforholdet er ved Udlpbet af den
vedtagne Tid afsluttet uden at Opsigelse fra nogen af Siderne behpves 
(Lov 1854 tz 39). Forscettes det uden at fcerlig Aftale i  denne Hen
seende har fillldet Sted, gjelder Reglen i  Tyendelovens tz 9.

tz 7.
Den for U l y d i g h e d  mod Husbonden i  Loven af 1854 

H 26 fastsatte Bpde af 1— 10 Rd. kan bringes t i l  Anvendelse mod det 
Tyende, der

1) uden Husbondens Tilladelse forlader Huset i  egne Anliggender 
eller bliver borte lcengere end tillad t (Lov 1854 tz 24),

2) vcegrer sig ved at deltage i  anden t i l  dets S tillin g  passende Gjer- 
ning, end den, hvo rtil det er fcestet, naar Omstcendighederne krceve 
faadant (Lov 1854 tz 22),

3) vedvarende viser Dovenskab, Tvcerhed og Skjodeslpshed,
4) gjpr B rud paa den huslige Orden hos Husbonden (Lov 1854 

tz 22 sidste Passus), uavnlig naar Tyendet forstyrrer den a) ved 
flet og ilfo rlige lig  Opfprsel mod sine Medtjenere, b) stpjende og

' )  100 Nd. vilde efter Fr. 16de November 1836 kunne afsones med 4 Gange 5 
Dages Fcengsel paa Vand og Brod, men kan nu efter den ncevnte Lov af 1866 
afsones med 30 Dages simpelt Fcengsel. I  fuldstcendig Mangel af Penge t i l  
at erstatte det begaaede Kontraktsbrud med, v i l  altsaa fo r Tjenestetyendet a l le  
Folgerne fammentrcenges i denne Vod, hvis laveste G rad v il vcere ashcengig 
af Lsnnens Storrelse. men hvis hsjeste G rad ikke kan overstige de 30 Dages 

Fcengsel.
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upassende Opforsel ved de fcelles M aaltider, e) hojrostede og 
ugrundede Klager over den M ad, der leveres, cl) Tobaksrygning 
og benyttelse af I l d  og Lys paa Steder og under Forhold, der 
af Husbonden ere forbudte,

5) naar Tyendet i  sin Tjeneste hos Husbonden gjpr sig skyldig i  
noget as de i  Loven af 1854 tz 41 N r. 4, 7, 9, 11, 12, 14 ag 
15 ncevnte Forhold, der berettige Husbondeir t i l  uden Opsigelse 
at afskedige det.

I  Tilfcelde af at Husbonden vcelger at gjore B rug af sin Net 
t i l  at krceve Tyendet t i l  Ansvar for Ulydighed rned Hensyn t i l  de oven
for under N r. 5 ncevnte Tilfcelde, bortfalder den ham efter Loven af 
1854 tz 41 tilkommende Ret t i l  uden »Opsigelse at afskedige Tyendet.

Boderne for Ulydighed, der ligesom de pvrige Boder efter Loven 
af 1854 tilfa lde Jurisdiktionens Politikasfe, fritage ikke Tyendet jor
det Ansvar t i l  Skadeserstatning, det ellers ved sine Handlinger maatte 
have paadraget sig. Husbonden er berettiget t i l ,  hver Gang Tyendet 
gjpr sig skyldig i  et Forhold, der egner sig t i l  at ansees med Boder 
efter foranforte Bestemmelser, at tilkjendegive Tyendet, at han v il t i l 
bageholde et Belob indenfor den ncevnte Grcendse af 1 t i l  10 Rd. i  
Lonnen t i l  Dcekning af disse Boder. E r Tyendet ikke tilfreds med 
Husbondens Afgjorelse, maa det inden otte Dage bringe Sagen for 
Forligsmcegleren (Lov 10. M a i 1854 tz 65 ff), der i  dette Tilfcelde 
tilkalder Suppleanten, og ved den af dem i  Forening trufne Be
stemmelse har det sit endelige Forblivende, saafremt Belobet ikke over
stiger 3 Rd. E r Belobet storre, kan Tyendet bringe Sagen for Retten, 
men maa da lade en Indkaldelse forkynde for Husbonden inden andre 
8 Dage.

Ere Forligsmægleren og Suppleanten selv i  det Tilfcelde, at 
de behove en Afgjorelse af et mellem dem og deres Tjenestetyende rejst 
Sporgsmaal, henvende de sig t i l  SogneraadetM  der giver to Mcend 
det Hverv at undersoge og kjende i  Sagen. Husbonden kan ikke negte 
Tyendet Tilladelse t i l  at vcere fravcermde i  den Tid, det behover t i l  
at anbringe sin Klage for Forligsmcegleren eller Retten eller t i l  at 
foretage hvad dermed staaer i  Forbindelse.

Erklcerer Tyendet sig tilfreds med Husbondens Afgjorelse, eller 
afgjores Sagen af Forligsmcegleren eller oversiddes de to Frister af 
otte Dage, inden hvilke Tyendet kan bringe Sagen for Forligsmcegleren 
eller Netten, er Husbonden p lig tig  straks at indbetale Belobet t i l  
Politikasfen, og der meddeles ham da en Kvittering, fom han, naar

' )  Sogneraadet udncevner efter Loven af 1851 A 66 Forligsmægleren og dennes 
Suppleant.



der gjores endelig Aftegning med Tyendet, leverer dette. I  Kjob- 
stcederne treeder Politiovrigheden i det her ncevnte Tilfcelde i Forligs- 
mceglerens Sted og afgjor Sporgsniaalet om den af Hilsbonden t i l 
bageholdte Byde af 1 t i l  3 Rd. kan stadfæstes. Politiovrighedens Af- 
gjorelse er sunnnarisk og ikke bunden t i l  Iagttagelsen af retlige Former.

R. S traffen for den i  Lov af l85 4  tz 26 ncevnte Trods og 
Opscetsighed samt for forncermelige B ttringer forhojes faaledes, at 
Boden fastscettes fra  5— 30 Rd. og den hojeste S tra f t i l  Fcengsel yaa 
Vand og Brod i  2 Gange 5 Dage.
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