13. april 1851.
L. om Ægteskabs Indgaaelse udenfor de anerkjendte Troessamfund eller
imellem Medlemmer af forskjellige Troessamfund, m. v.
(Ministeriet for Kirke og Underviisningsvæsenet.)
Vi Frederik den Syvende osv., G, v.:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov.
§ 1.
Naar en Mand og en Kvinde, der ikke høre til Folkekirken eller til et
Troessamfund, som her i Landet har af Staten anerkjendte og til at forrette
Vielser berettigede Præster, ville indgaae Ægteskab, skal dette med fuld
borgerlig Gyldighed kunne indgaaes for den borgerlige Øvrighed uden kirkelig
Vielse.
§ 2.
Paa samme Maade kan Ægteskab stiftes imellem Personer, der høre til
forskjellige, om end her i Landet anerkjendte, Troessamfund.
§ 3.
De, der ville indgaae saadant borgerligt Ægteskab, skulle herom indgive
skriftlig Begjæring til Øvrigheden paa det Sted, hvor Ægteskabet agtes
fuldbyrdet, nemlig til Magistraten, hvor saadan er, og andetsteds til Byfogden,
Herredsfogden eller Birkedommeren.
§ 4.
Tre Uger før Ægteskabets Indgaaelse maa det paa det Sted, hvor Bruden hører
hjemme, være kundgjort til Thinge, at et saadant Ægteskab agtes indgaaet, samt
for hvilken Øvrighed.
Hengaaer meer end tre Maaneder efter Kundgjørelsen, førend Ægteskabet
fuldbyrdes, maa den gjentages.
- Forbud mod Ægteskabets Stiftelse maa anmeldes for Øvrigheden paa
Brudens Hjemstavn.
§ 5.
Forinden Ægteskabet sluttes har vedkommende Øvrighed at forvisse sig om,
at den i § 4 paabudne Kundgjørelse har fundet Sted, og at intet Forbud er

anmeldt, hvorhos den har at iagttage Alt, hvad der ved F. 30 April 1824 §§ 3 og
4, samt §§ 8 til 12, er paalagt den Præst, der vil foretage en Ægtevielse, alene
med den Undtagelse, at der ikke skal kræves Beviis for Nydelsen af Nadverens
Sakramente, samt
at Attest
for Udskrivning af Skolen i Henhold til
nærværende Lov kan træde i Stedet for Konfirmationsattest.
§ 6.
Paa den til Ægteskabets Stiftelse berammede Dag, der, saavidt skee kan,
vælges efter Brudeparrets Ønske, møder dette paa Byens Raadhuus eller
Herredets (Birkets) Thingsted.
Øvrigheden foreholder først begge Personer Ægteskabets Betydning,
modtager derpaa deres Ærklæring, at de ville have hinanden til Mand og Hustrue,
og forkynder sluttelig, at Ægteskab mellem dem lovligen og med fuld borgerlig
Gyldighed er indgaaet, alt i Overeensstemmelse med en i dette Øiemed af
vedkommende Ministerium foreskreven Formular.
Handlingen foregaaer offentlig, og dersom Øvrigheden kun bestaaer af een
Person, tilkalder den tvende Vidner.
- Om det saaledes indgaaede Ægteskab indføres det Fornødne i en dertil
indrettet Protokol, hvoraf Udskrift paa stemplet Papir (4de Klasse Nr. 3) *),
under Øvrighedens Navn og Segl, meddeles Ægteparret som Vidnesbyrd om
Ægteskabets Indgaaelse
Ligeledes meddeler Øvrigheden inden 8 Dage en Udskrift til den Sognepræst,
i hvis Sogn Bruden før Ægteskabet havde hjemme, hvorefter denne indfører
Bemærkning om det indgaaede Ægteskab i sin Ministerialbog.
*) See L. om Brugen af stplt. Papiir, 19 Febr, 1861, § 71 1ste Deel.
§ 7.
For den i § 4 nævnte Kundgjørelse og Attest derom erlægges en Betaling af 2
Rbd.
For den i § 6 nævnte Handling og for Udfærdigelsen af Protokoludskriften
erlægges, foruden Betaling for det stemplede Papir, en Rigsbankdaler, der
tilfalder Øvrigheden, men i Kjøbenhavn Stadens Kasse.
Hvis en Øvrighedsperson maa foretage en Reise til Thingstedet for denne
Forretnings Skyld, udredes Befordringsgodtgjørelse efter Vognmandstaxt.
§ 8.
Naar Personer af forskjellige anerkjendte Troessamfund ønske kirkelig Vielse,
skal en saadan fremtidigen kunne forrettes saavel af Brudgommens som af
Brudens Præst, men i første Tilfælde skal dog Anmeldelse om Vielsen skee til
Brudens Præst, for at Bemærkning derom kan optages i hans Ministerialbog.

§ 9.
Ægteskab mellem Personer, der ikke hører til samme Troessamfund, maa
først da finde sted, naar de til den Embedsmand, for hvem Ægteskab indgaaes,
have afgivet en Erklæring om, i hvilken Tro Børnene af deres Ægteskab skulle
opdrages. Denne Erklæring tilføres den samme Protokol, i hvilken Indgaaelsen af
Ægteskabet indtegnes; dog kan den saaledes trufne Bestemmelse senere
forandres ved Ægtefællernes fælles Overeenskomst.
Døer en af Ægtefællerne eller mister paa anden Maade Myndigheden over
Børnene, da kan den anden Ægtefælle forandre den tagne Bestemmelse, dog kun
forsaavidt som Kultusministeriet hertil giver sit Samtykke.
Børnene skulle i ethvert Tilfælde opdrages i en Troesbekjendelse, til hvilken
en af Forældrene hører, eller i Folkekirkens Tro.
§ 10.
Forældre, der ikke høre til noget af de her i Landet anerkjendte Troessamfund,
og ikke ønske deres nyfødte Børn ved Daab optagne i noget af dem, skulle ikke
destomindre gjøre den i F. 30 Mai 1828 § 9 foreskrevne Anmeldelse for Sognets
Kirkebetjent, samt inden 8 Uger efter Fødselen under den i samme Forordnings §
5 *) foreskrevne Tvang opgive for Sognets Præst og Kirkebetjenten det Navn, de
ville have Barnet tillagt, til indførelse i Ministerialbogen og Kirkebetjentens
Embedsbog. Ved denne Anmeldelse og Navngivelse iagttages i det Hele, hvad
bemeldte Forordning foreskriver om Daabs Bestilling, Attest om saadan
Navngivelse træder da istedetfor Døbeattest.
*) Jfr. L. 4 Marts 1857, om Forandring i F. om Daaben 30 Mai 1828.
§ 11.
For Børn, der ikke høre til de anerkjendte Troessamfund, skal Udskrivning af
Skolen træde istedetfor Konfirmationen med Hensyn til alle til Konfirmationen
knyttede borgerlige Virkninger.
- Børn, der ikke skulle opdrages i den evangelisk lutherske Religion, kunne
forlanges undtagne fra Underviisningen i denne i de offentlige Skoler, hvorimod
Skolebestyrelsen paa ethvert Sted har at paasee, at Børnene ikke savne Oplysning
om de moralske og almindelige religiøse Begreber, samt at de, forsaavidt de høre
til et christeligt Troessamfund, erholde Kundskab om Bibelhistorien. Skulde det
vise sig, at Børnene i denne Henseende forsømmes, ere Forældrene pligtige at
lade dem modtage den fornødne Underviisning herom i Skolen.
- Forsaavidt saadanne Børn ikke have besøgt nogen offentlig Skole kunne de,
efter at have naaet 14 Aars Alder, indstilles til Prøvelse i den Almueskole, til
hvilken de, efter deres Opholdssted, nærmest høre, paa den regelmæssige
Examenstid og, saafremt de befindes at besidde den til Udskrivning fornødne
Modenhed og Kundskab, erholde en Attest derom der da træder istedetfor
Udskrivning af Skolen.*)
Jfr. L. 2 Mai 1855 om Skolegang og om Udskrivning af Skolen.

§ 12.
Den ved F. 18 Okt. 1811 Paabudne geistlige Mægling imellem Ægtefolk, der
søge Skilsmisse, bortfalder for dem, der for Øvrigheden erklære, ikke at høre til
noget her i Landet anerkjendt Troessamfund, eller som høre til to forskjellige
Troessamfund.
- Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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