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Produktion og handel. 

Produktion: 

Den samlede produktion. 

Ifølge en forehlbig opgørelse udgØr den samlede fangst af 

alle arter af fisk i året 1962 ca. l35.ooo tons, idet fangsterne 

er omregnet til hel urenset fisk. Der er tale om en stigning på 

12,5 % i forhold til året 1961, hvor fangsterne udgjorde ialt 

l2o. ooo tons. 

I nedenstående tabel er givet en oversigt over fiskefangster-

ne i de senere år. 

Samlede fiskefangster i årene 1956-62. 

l. ooo tons 

1956 

1957 

1958 

1959 

l96o 

1961 

1962 

Sild 

23,7 

l7,o 

17,7 

13,7 

ll,o 

16,9 

9,o 

(hel urenset fisk) 

Anden 
fisk 
92,6 

88,7 

89,1 

73,5 

98,o 

lo3,2 

l26,o 

Ialt 

116,3 

lo5,7 

lo6,8 

87,2 

lo9,o 

l2o,l 

l35,o 

Index(l956:loo) 

loo 

91 

92 

75 

94 

lo3 

116 

Ved bedØmmelsen af fangsterne i 1961 og 1962 må tages i be

tragtning, at der i tiden efter 1956 er sket omfattende fornyelser 

indenfor fiskerflåden, jfr. afsnittet om fiskerflåden side 13 

I forhold til fangsten i 1956, der har stået som det hidtil bedste 

år, har de omfattende investeringer i fiskeskibe ikke givet en til

fredsstillende forØgelse af fangsterne. 
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Produktionen af saltfisk fordelt J2å fangstfel ter. 

.:!&n§. 1956 l96o 1961 1962 

Ved GrØnlandx) 12.452 21.567 25.678 34.427 

11 Island 6.358 2.22o 2.164 l.36o 

f! Norge ll.612 1.321 1.695 l.o69 

TI FærØerne 3.394 l.o32 55 o l.o23 

33.816 26.14o 3o.o87 37.879 

x) omfatter også New Foundland. 

Produktionen af saltfisk i 1962 udgør 37.879 tons, hvilket 

er ca. 7.8oo tons eller 26% mere end i 1961 I forhold til pro-

duktionen i 1956 er stigningen dog kun godt 4.ooo tons. 

Endvidere ber.1ærkes, at produktionen ved Gr;tinland i 1962 ud

gØr ca. 9o % af den sar.1lede saltfiskeproduktion mod 37 % i 1956. 

Under GrØnland er også ~edregnet New Foundland, hvor fang

sterne i 1962 kan anslås til omkring 3.ooo tons. 

Af fangsten ved Grønland hidrører i 1962 ca. 3.38o tons fra 

bådfiskeriet mod ca. 2.55o tons i 1961. 

De udvidede fiskerirettigheder under Island har ikke bevir

ket nogen stigning i produktionen af saltfisk fra disse felter. 

Produktionen af saltfisk fordelt efter landingspladser. 

Den samlede nroduktion af saltfisk for-
.:!&n§. delt efter landingsnladser • 

Landingssted 1956 l96o 1961 l962(anslået) 
Færøerne 27.324 13.823 16.468 23.151 
Dannark 3.249 6.254 9.o57 8.5o8 
Storbritanien 323 2o4 175 
Grønland 2.920 3.454 2.931 3. 749 
Norge 2.4o5 1.631 1.727 
Spanien 569 

33.816 26.14o 3o.o87 37.879 
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Af foranstående fremgår, at næsten hele forøgelsen i pro

duktionen i 1962 er lagt op på Færøerne, men landingerne her har 

dog endnu ikke det omfang, de havde i 1956. 

produktionen af saltsild har i 1962 udgjort ca. 64.ooo eks

porttønder mod ll2.ooo tønder i 1961. Produktionen i 1962 udgØr 

således kun ca. 57 % af produktionen i 1961. 

1956 

196o 

1961 

1962 

Sildefangst. 

eksporttønder 

159.ooo 

7o.ooo 

112.ooo 

64.ooo 

Produktionen af frosne fiskefilet'er på Færøerne har i 1962 

udgjort 1.126 tons mod 659 tons i 1961. I den anførte produktion 

for 1962 er indbefattet 36o tons sej-filet, som er eksporteret til 

Ungarn og Østtyskland. 

Endvidere er der i året 1962 af Nordafar i Færingehavn pro

duceret 1.6o8 tons filet mod 823 tons i 1961. 

Værdien af denne produktion er medregnet i den færøske eksport, 

jfr. nedenfor. 

Vedrørende filetproduktionen kan anføres, at firmaet 11 Baca

lao" i Torshavn i december 1962 har fuldfØrt et nyt filetanlæg, som 

kan producere 3o tons frosne filet'er pr. dØgn. Samtidig er virksom

hedens kuldelager til opbevaring af filet udvidet med plads til 

2.5oo tons, hvorved den samlede lagerkapacitet bliver 3.5oo tons fi

let. Endvidere har firmaet Davur ur Ger0um i Klaksvik i foråret 

1962 fuldfØrt en ny filetvirksomhed, der kan producere lo tons frosne 
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filet'er pr. dØgn og har et kuldelager med en kapacitet på 5oo tons 

filet. 

Eksport: 

Færøernes sanlede eksport i året 1962 har efter en forel0big 

opgørelse indbragt 124,3 IT-ill. kr. cod 97,1 mill. kr. i 1961. 

Den samlede eksport fra Færøerne: 

1956 93 mill. 

1957 91,5 mill. 

1958 93,5 mil l. 

1959 77,8 mil l. 

196o 96,2 mil l. 

1961 97,1 mil l. 
~fore-

1962 lØbigt 124., 3 mil l. 
tal. -

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Index 
1956-100 

lo o 

98 

l ol 

84 

lo3 

lo4 

134 

Stigningen i eksportværdien fra 1961 til 1962 andrager 27,2 

mill. kr. eller ca. 28 %. Det bemærkes herved, at en del af for-

Øgelsen skyldes lagerreduktion. 

Lagerbeholdninger. 

pr. 3lil2 1961 pr. 31Ll2 1962 
tons tons 

Saltfisk l. 55o 2.4lo 

Klipfisk 3.3oo 2.o5o 

Saltsild 4.43o 785 

Filet'er 175 2o5 

Lagrene af saltsild ved udgangen af 1962 er som fØlge af den 

ringe produktion neget små i sammenligning med lagrene ved udgangen 

af 1961. Endvidere er lagrene af klipfisk formindsket, medens der 
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er større lager af saltfisk og filet. 

Værdien af de samlede lagre ved udgangen af årene 1961 og 

1962 er anslået i nedenstående tabel: 

Anslået lagerværdi. 

31Ll2 1961 31Ll2 1962 

Saltfisk 2,o l;Jill. kr. 3,6 mill. kr. 

Klipfisk lo,5 11 11 5,6 " 11 

Saltsild 6,o Il " 1,2 " li 

Filet o,5 11 !l o,6 li 11 

ialt 19,o P.lill. kr. ll,o mil l. kr·. 

Lagrene ved udgangen af 1962 har således en salgsværdi, der 

er c a. 8mill. kr. mindre end lagerværdien ved udgangen af 1961. 

Udviklingen i eksporten af de forskellige hovedprodukter 

fremgår af nedenstående tabel. 

Eksnortens fordeling nå de vigtigste varegrupner. 
mil l. kr. 1958 1959 196o 1961 1962x) 

Saltfisk 21,6 18,9 29,9 31,7 34,1 
Klipfisk 33,5 23,5 2o,6 18,5 36,4 
Saltsild 17,5 12,2 12,3 12,3 16,7 
Isfisk 12,5 16,2 25,5 25,9 22,1 
Fiskefilet'er 1,4 1,7 3;4 4,7 8,o 
Sildehaj o,8 o,6 o,3 2, 5 
Fiskemel o,6 o,7 o,5 1,1 1,2 
Andre fiske-
varer 1,9 l, l. 1,1 o,5 l,o 
Levertran 1,9 1,3 l,o o,8 o,8 
Minkskinel o,2 o,4 
Uldvarer o,7 o,5 o,6 o,5 o,8 
Andre varer 1,9 o,6 o,7 o,6 o,3 

i3amlet 
eksport 93,5 77,8 96,2 97,1 124,3 

x) forelvlbige tal. 
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Forøgelsen i eksporten i 1962 har især gjort sig gældende 

for klipfisk,hvor der er tale on en fordobling af omsætningen fra 

18,5 mill. kr. i 1961 til 36, L, r::ill. kr. i 1962. Til samnenlig

ning skal oplyses, at den hidtil største arseksport af klipfisk 

andrager godt 51 nill. kr. (i 1956). 

For saltsildens veill{ommende er der trods mindre prodm{tion 

afsat for 4,3 mill. kr. mere end ifjor son; frHge af salg fra de 

store lagre ved årets begyndelse. 

Eksporten af filet er steget fra 4,7 mill. kr. i 1961 til 

8,o mill. kr. i 1962. Af de 8 mill. kr. vedrører 3 mill. kr. pro

duktionen på Færøerne og 5 nill. kr. den af Nordafar i Grønland 

producerede filet. 

Endvidere ben:ærkes, at sildehaj nu er blevet en vigtig eks-

portartikel, idet der i 1962 er solgt for 2,5 mill. kr. mod o,3 

mill. kr. i 1961. 

De vigtigste markeder for den færøske eksport fremgår af 

nedenstående tabel. 

Værdien af FærvJernes eks2ort efter hovedmarkeder. 
lo o o kr. 1956 1957 1958 1959 196o 1961 
Italien 7,887 11.532 17.91,2 l9.o64 l5.o74 18.671 
Grækenland l. 513 3.4o7 3.786 2.6o2 6.62o 5.999 
Danmark 16.498 13.156 11.376 lo. L,62 lo.844 8.8o5 
Storbri ta-
ni en 5-541 7.484 13.347 16.691 26.453 27.794 
Norge 225 95 54 486 5.3o5 3.752 
Sverige 6.223 6. 694 6.o6o 6.368 4.877 8.9ol 

Udvidet 
EEC ialt 37.887 42.368 52.565 55.673 69.173 73.922 
Spanien 28.94o 19.866 16.638 9.192 8.178 5. 879 
Østtyskland 3-444 4.83o 9.2o2 2.936 3.913 
Brasilien 17.3o2 14.333 lo.78o 7.547 12. o62 12.656 
u. s. A. 22 l. o4l l. 371 2.o91 3. 812 
Sovjetuni-
o n en 4.814 9.o48 497 
Andre lande 945 l.o26 2.755 l.o63 776 876 
i alt 93.332 91.493 93.478 77.782 96.193 97.14-5 

=~=·="-



- 9 -

Af den samlede eksportværdi i 1961 p3. 97 ,l t:1ill. kr. hidr!D

rer 73,9 l!lill. kr. eller ca. 76 % fra lande, der hØrer til et ud

videt EEC-ol!lråde, det vil sige lande, Sol!l allerede er optaget i 

eller tilknyttet fællesr::arkedet, sant lande, der har søgt 01:: opta-

gelse eller associering. 

Endvidere er der,for såvidt angår 1961, foretaget en opgørel

se over de vigtigste eksportartiklers fordeling på aftagerlande. 

HovedJ2rodukterne i fiskeeks2orten i 1961 fordelt 2å 
aftagerlande. 

L ooo kr. Saltfisk Klip~isk Isfis]f Sal t sild Filet Ialt -
Italien 18.671 18.671 

Grækenland 5.999 5.999 

Danmark 2.65o 99 2.721 22 5. 492 

Storbritanien l.ooo 25. 9o5 832 27.737 

Norge 3.253 441 3. 694 

Sverige 8.853 8.853 

udvidet EEC 
ialt 31.573 99 25.9o5 l2.ol5 854 7o.446 

Spanien 128 5.751 5.879 

Brasilien 12.656 12.656 

u. S a A. 3.812 3.812 

Andre lande 18 6 · 3o5 329 

ialt 31.719 18. 512 25.9o5 12. 32o 4.666 93.122 
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Udviklingen i eksporten af salt- og klipfisk samt filet 

fremgår af følgende tabel: 

Eksportmængder fordelt på aftagerlande. 

Saltfisk Klipfisk Filet 
tons 1.961 1962 1961 1.962 1961 1962 

Italien 

Grækenland 

Danmark 

ll.o8o 13.233 

3.365 

l. 649 

Storbritanien 645 

1.971 

781 

641 

2.758 Norge 1.978 

Sverige 

Udvidet EEC 
ialt 18.717 19.384 

Spanien 7o 994 

Østtyskland 

Brasilien 

U. S. A. 

Andre lande 

Ialt 18.787 2o.378 

43 

43 

l.87o 

3. 2o6 

1.496 

45 

l. 541 

3.685 

6.187 

9 

:313 

322 

l.l6o 

5.119 11.413 1.482 

29 

7l2 

13 

754 

26o 

1.62o 

lo o 

2.734 

Det bemærkes, at tallene for 1962 er forelØbige tal. 

De genneresnitli~kSQQrtpriser 

i de sidste 4 år har været følgende 

kr. m::0on 

Saltfisk 

Klipfisk 

Filet 

Isfisk 

1959 

L 5o6 

2.723 

3.o65 

l. 2o2 

196o 

L 734 

3.297 

3.275 

1.185 

192.1. 

l. 682 

3.616 

3. o6o 

1.171 

1962 

l. 678 

3.193 

2.7o6 

l.o73 

Der er overalt tale om lavere genner.lsnitlige eksportpriser 

i 1962 end i 196~ og også prisen på klipfisk, som i de foregående 
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år har været stigende, er faldet. Vedrørende p ri sen på filet be

mærkes, at det anførte genner::.sni t for 1962 ikke umiddelbart kan 

samn;enlignes !!led tallene fra de foregående år, idet priserne på 

sej-filet er væsentlig lavere end på de øvrige slags filet. Ser 

!!lan bort fra sej-filet, er der dog alligevel tale Ol!l lavere pris, 

nemlig ca. 2.975 kr. pr. ton. 

Det bemærkes, at priserne for isfisk er nettoværdien af de 

i England landede fisk, medens de øvrige gennemsnitspriser vedrØ

rer FØroya Fiskasølas eksport. 

Importen. 

Samlet import 
nill. kr. 

1958 9o,4 
~ 

1959 114,3 

196o lo4,o 

1961 129,8 

Færøernes import fordelt på varegrupper: 

196o 
l. ooo kr. 

FØdevarer • . • . . . . . . . . . • . • . . . • 2o. 329 

Drikkevarer og tob~~ •.....•. 2.o87 

Forskelli~e råstoffer (ikke 
spiselige) undtagen brændsels-
stoffer ....... o ....... ~........... 3.17o 

Brændselsstoffer, snøreolie 
o. l. stoffer . • . . • • . . • . . • . . . 8. 311 

Animalske og vegetabilske 
olier, fedtstoffer o. l. stof-
f er .................. ., .. .. . .. .. . .. .. .. . l. 8 24 

Kemiske varer .. .. . .. .. . .. . .. 5.o31 

Tilvirkede varer til brug ved 
produktionen................ 19.524 

Heraf fra Danmark 
L1i11. kr. 

61,2 

65,5 

71,7 

72,5 

1961 
l. ooo kr. 

21.451 

2.423 

4.o22 

8.745 

l. 735 

5.887 

25.382 
------------------------

6o. 276 69.645 
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OverfØrt 

Ha skin er 

Skibe og transport~idler L••··· 

Forskellige tilvirkede forbrugs-
varer ........................ . 

Forskelligt .....•.•........... 

l.ooo kr. 

6o.276 

12.441 

18.o78 

12.llo 

1.113 

lo4.ol8 

12.§1 
l. ooo kr. 

69.645 

15.468 

29.786 

13.556 

l. 362 

129.817 

i l 

Den færøske import i 1961 har været den hidtil største, 

nemlig 129,8 ~ill. kr. mod lo4 mill. kr. i 196o. Der er sålodes 

tale om en stigning på 25,8 mil l. kr., hvoraf 11,7 mil l. kr. ved-

rører skibe og transportmidler, ca. 5,9 mill. kr. tilvirkede va

rer til brug ved produktionen og 3 mill. kr. gruppen maskiner. 

Ved bedØmmelsen af de foreliggende importtal må foruden 

prisstigninger tages i betragtning, at der i disse år foretages 

omfattende investeringer på Færøerne. Således er der i 1961 ind

fØrt 18 ski b e til en værdi af 28,3 mil l. kr. Endvidere foretages 

store investeringer indenfor erhvervslivet og i offentlige anlæg. 

På den anden side bemærkes, at de ret store indk11lb af provi

ant og andre forsyninger, soc; færøske fiskere foretager i udlandet, 

ikke medregnes som indfØrsel. 

Eksporten i 1961 udgjorde som tidligere anført 97,3 mill. 

kr. Endvidere er der solgt fiskeskibe til en værdi af 1,4 mill. 

kr., hvorved den saEllede eksport bliver 98,7 mill. kr. 

Handelsbalancen for 1961 udviser herefter et underskud på 

31,1 mill. kr. 

Det bemærkes i denne forbindelse, at medens importpriserne 

som helhed har været stigende, har priserne på de færøske hovedpro

dukter - bortset fra klipfisk - været lavere i 1961 end i 196o. 
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Fiskerflåden. 

Den samlede færrJske flåde af skibe over 2o BRT bestod ved 

udgangen af 1962 af ialt 23o skibe på tilsam:en 4o.387 BRT. Her

af var 195 fiskesicibe ned en samlet tonnage på 32.4.45 tons. 

Flåden s saø.lensætning_ fnn:,går af nedenstå ende tabel. 

Den smJlode fær>J ske skibsflåde. 

31/12 1961 31/12 1962 

antal tonnage (BRT) antal tonnag e ( BR·r; 

Fiskeskibe 197 31. 29o 195 32.445 

Passagerskibe 13 3.9o3 14 3.937 

Fragtskibe 8 2. 732 8 2.732 

Sandskibe lo 635 lo 635 

Olieskibe l 86 l 86 

Hvalfangerskibe 4 l. 232 2 552 

233 39.878 23o 4o.3S7 

Den sanlede flåde er foreindsket r:;ed 3 skibe, men samtidig 

er tonnagen forøget Eed 5o9 BRT. Alene fiskerflåden har haft en 

nettotilgang på 1.155 tons. 

Antallet af passagerskibe er forØget med et fartØj, et fi-

skefartøj, sor.:: er ombygget og bonyttes af "Lagtinget s kystfart" 

til passagerbefordring moll0r:1 fJerne. 

I 1962 er flåden forøget mod lo skibe, alle nybyggede li-

neskibe af stål. 

Tilgang 

Navn ;Q RT 
Stella Kristina 272 
Anna T 266 
Tungufo s sur 268 
Noroingur 276 
N6lsoyar Pall 3ll 
Reynsatindur 266 
V:lkingur 273 
Eirikur Jallur 3o3 
Dagstjørnan 252 
Gundabugvin 3o6 
I al t lo skibe 2793 

af fartØj_Q:t_i 1962. 

Art 

Lineski b 

" 11 

li 

11 

il 

li 

li 

11 

li 

= 

;QyggestQ<;l 

Norge 
Frankrig 
Norge 

" li 

Frankrig 
Torshavn 
Norge 

" 11 
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7 skibe er byggEJt i Norge, 2 i Frankrig og l i Torshavn. 

Af den sarJ.EJde flåde er nu oplagt 27 skibe på 223o tons, 

I året 1962 er fsJlgende fartø~er udgået af skibsregistret: 

Carl ton 

God.thaab 

H. H. Stanley 

Kallsevni 

IvJjoanes 

Norgunrooin 

Roy a ur 

Royndin Friila 

Star of Hope 

Streymoy 

Toftanes 

Terje 

Von 

I al t 13 skibe 

Byggear 

1888 

1886 

1876 

1941 

1883 

1923 

1937 

1917 

188o 

1883 

1881 

1936 

1939 

BRT 

9o 

99 

85 

718 

96 

24 

34o 

134 

86 

99 

74 

3L,o 

99 

2284 

Fiskeskib 

Il 

Il 

·rrawler 

Fiskeskib 

11 

Hvalfanger 

Fiskeskib 

11 

li 

li 

Hvalfanger 

Fiskeskib 

Ophugget 

Il 

Slettet 

Ophugget 

oolgt til Grønland 

Il 

Ophugget 

11 

Sænket 

11 

Slettet 

Ophugget 

Forlist nord for 
Færøerne 

I tiden l. januar 1957 til 31. decen-:ber 1962 er der til 

Færøerne anskaffet 55 fiskeskibe ned en samlet tonnage på 18189 

BRT, alle nybygninger med 1.mdtagelse af "Borgin'', sor:c er bygget i 

1943 og kØbt i Danr~ark. 

Af fiskerflådens samlede tonnage på 32.445 tons er skibe 

på i al t 18.189 tons under 6 år gamle. Nar man yderligere tag,;r i 

betragtning, a t ski b e på tilsarGEen c a. 2. ooo tons er oplagt og 

formentlig aldrig komr,;er ud at sejle igen, er i realiteten ca. 

6o % af fiskerflådens tonnage bygget i årene 1957-62. 

Efter de senest foreliggende oplysninger er der kontrahe

ret yderligere ca. 18 nye fiskeskibe, heraf 2 i Torshavn og 2 fra 
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det nye skibsværft i Skala. Heraf forventes ll skibe afleveret i 

1963. 

Udviklingen i den sar.1lede tonnage i de sidste 3 år har væ

ret således: 

Den fær:~ske flåde l96o-62. 

Tonnage Tonnage 
BRT ]2L,_~jan. Tilgang Afgang pr. 31. dec. 

l96o 33.97o 3.198 l. l ?l 35.997 

1961 35.997 5.35o 1.469 39.878 

1962 39.878 2.793 2.284 4o.387 ----
ll. 341 4.924 --------

Pr. 3l.december 1962 er 157 skibe helt eller delvis for-

synet rc1ed oppustelige gwm::iredningsflåder med tilsammen 26o gummi

flåder. Hertil komrr.er ca. 3o, so~ medbringes ved transport af fær-

Ø ske fisker e til og fra GrØnland. 

I henhold til handelsr:inisteriets bekendtgørelse af 22. de

cember l96o skal efter 2. janue.r 1963 alle fiskeskibe være forsynet 

med oppustelige gummiredningsflåder til alle ombordværende pcl'SO-

n er. Finansieringen af de nye skibe. 

Færøernes realkreditinstitut, der yder lån mod l. priori

tet r.:ed 5o % af anskaffelsesværdien for nye skibe, har siden op

rettelsen i 1955 udlånt ialt 46,1 tdll. kr. 

Restgælden på eksisterende udlån ved udgangen af 1962 ud

gjorde 33,5 mill. kr., fordelt pa 8 trawlere, 42 lineskibe og 25 

utr61lrarbåde. 
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Udviklingen i lånevirksomheden fremgår af følgende tal: 

Instituttets långivning~ 

Antal Udlån i 
udlån: kr. i al t: 

1/4 1956 l 1,5 mil l. 
1/4 1957 5 5, 4 li 

1/4 1958 9 6,9 " 
1/4 1959 24 7,8 il 

1/4 196o 54 18,o 11 

1/4 1961 61 23,9 " 
1/4 1962 74 3o ,4. li 

1/1 1963 75 33,5 " 
Instituttets låntag_:g_!_:Q&_ 

Danmarks Færøske in- Obligati- I alt 
National b. stitutioner: onslån: 

1/4 1956 2 JOiill. kr. 2,o mill. kr. 
l/ 4 1957 2 Il 11 1,9 mill. kr. 3,9 li n 

1/4 1958 2 Il " 1,9 n " 3,9 i i Il 

1/4 1959 2 " Il 2,3 Il il 4,3 il IT 

1/4 196o 2 11 11 2,o li " lo,o mill. kr.l4, o n 11 

1/4 1961 2 11 " 1,7 il il 16,8 11 n 2o, 5 11 n 

1/4 1962 2 11 Il 1,4 li " 21,6 Il ti 25,o " il 

l/l 1963 2 " f1 1,2 li " 26,9 11 Il 3o,l Il 11 

Instituttets egenkap i tal. 

Reservefonds Egenkap i tal 
størrelse: iØvrigt: 

1/4 1956 32.ooo kr. 3,3 mill. kr. 

l/4 1957 232.ooo Il 4,7 Il Il 

1/4 1958 6o4.ooo Il 5,8 " Il 

1/4 1959 l. o79. ooo 11 6,2 Il ti 

1/4 196o l.oo4.ooo " 7,o Il l! 

1/4 1961 2.245.ooo li 7,7 " " 
1/4 1962 2.499.ooo " 8,1 Il " 
1/1 1963 3.322.ooo lY 8,5 Il 11 
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Realkreditinstituttet udsteder lo-årige obligationer for 

8 mill. kr. i hvert finansår. Salget af obligationer har i den 

forløbne del af indeværende finansår såvel som i det foregående 

år været præget af vigende kurser. Således er størstedelen af 

obligationerne i 1961/62 solgt til kurs 93 3/4. 

Kurserne for de af Færøernes realkreditinstitut i tiden 
--.-----...-~~-- -~~-·· 

~dece~ber 1959 - 31. decemb~r 1962 udstedte obligatio-

ner har været følgende: 

Serie Obligationssalg Nominel Kurser ---mill. kr. rente 

1959/6o l. lo,o 5 1/4 99 1/2-98 3/4 

196o/61 2. 8,o 5 1/4 98 1/2 - 98 

1961/62 3. 8,o 5 1/2 96 - 93 1/2 

1962/63(indtil 
95 - 93 1/2 31/12 - 1962) 4. 6,8 6 

I efteråret 1962 har Færøernes realkreditinstitut udsendt 

meddelelse om, at der indtil videre ikke vil blive givet lånetil-

sagn til nybygning i udlandet af den hidtil benyttede type line

både. Der vil dog stadig kunne ydes lan til andre typer, såsom 

fryseskibe m. v. Endvidere vil der fortsat blive ydet lån til in

denlandsk byggede skibe, ligesom tidligere givne tilsagn for nybyg-

ninger i udlandet står ved magt. 

Realkrec1i tinsti tutte t s lånetilsagn omfatter herefter pr. 

l. januar 1963 14 af de traditionelle linebåde, hvoraf 4 skal 

bygges på Færøerne, samt 2 større fryseskibe, der agtes bygget i 

Norge. 

De sidste 5o y~ af fiskeskibenes anskaffelsesværdi finansie-

res normalt således, at fiskeribanken (tidligere statskassen) yder 

2. priori tetelån på 2o ~~ af værdien, og landskassen tilskudslån 

ligeledes på 2o % af værdien, medens de sidste lo % er egenkapital, 
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Herudover yder 1--andskassen mod 4. priori te t lån til dækning af kurs

tabene på l. og 2. prioriteterne. 

Angående ocfrnget af fiskeribankens (statskassens)udlån i 

fiskeskibe henvises til oversigten side 32. 

Landskassen har i årene 1955-62 ydet ca. 18,5 mill. kr. i 

tilskudslån til fiskeskibe samt ca. l uill. kr. so;:: lån til 

dækning af kurstab. 

Foruden den foran omtalte sædvanlige form for finansiering 

af fiskeskibe er der i 1962 ved aftale mellem Færøernes landssty

re og sarJmenslutningen af norske småskibsværfter tilvejebragt mu

lighed for finansiering af norskbyggede fiskeskibe således, at 

denne, for så vidt angår de fØrste 7o % af anskaffelsesværdien, sker 

fra norsk side I:tod garanti fra landskassen. Under denne finansie

ringsordning er hidtil kontraheret l linebåd og l fryseskib. 

Fiskerne. 

I 1962 var ial t mønstret 4296 færøske fiskere til fiskeri 

enten med færøsKe eller med fremnede skibe og til bådfiskeri i 

Gr9Jnland nod 4353 i 1961. I tallet er medregnet skibsførere og 

andre officerer på fiskeskibene, men ikke hjeR~efiskere. 

I 1961 var 825 fiskere forhyret med udenlandske fartøjer. 

Det endelige tal for 1962 er ikke opgjort, men der har Kun været 

loo r;1ed norske og 33 Eed tyske skibe. 

I omstående tabel er givet en oversigt over forhyrede fær

Øske fiskere i 1961 og 1962 fordelt efter bopæl. Tilgangen om

fatter de fiskere, som har været forhyret i 1962, men il,ke i 1961, 

og afgangen de fiskere, sor:: har været forhyret i 1961, men ikke i 

1962. 
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Antal forhyrede fiskere fordelt efter sysler. 

Fiskere 1961 Tilgang Afgang Fiskere 1962 

Klaksv:lk 393 76 127 34.2 
Norderøerne i Øvrigt 299 27 6o 266 

Norderøerne ialt 692 lo3 187 6o8 

FuglafjØr(Jur 196 5o 41 2o5 
Nes ko=une 376 66 5o 392 
S trendur-Skala 196 16 46 166 
Øster;J iøvrigt 5o5 93 88 51 o 

Ø stery) i alt 1273 225 225 1273 

Torshavn 223 97 76 244 
Vestrr;anna 137 24 28 133 
Kollaf j y) r (lur 74 12 22 64 
Strømø iØvrigt 3o9 61 75 295 

Stry1cr:~ i al t 743 194 2ol 736 

Sørvagur 151 31 21 161 
Hillvagur 118 33 21 l3o 
Sandavagur 135 16 18 133 
Vågø iøvrigt 37 8 $ 37 

Vågø ialt 441 $$ 68 461 

Sandur 114 17 12 119 
Skopun 134 12 19 127 
Sandø iØvrigt l2o 18 17 121 

SandØ ialt 36$ 47 4$ 367 

Tvøroyri 198 1..2 63 177 
vag ur 247 49 4o 256 
Sm::ba lo8 24 l3 119 
Suderø i Øvrigt 283 69 53 299 

Suderø ialt 836 l$4 169 851 
~ 

Færøerne ial t 4353 841 898 4296 
========================================= 
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Bådfiskeriet ved Grønland har i 1962 haft væsentlig større 

tilslutning end i 1961. Der har i 1962 deltaget 138 både ned 

ialt 647 nænd mod 94 både n;ed 4o9 mænd i 1961. 

Det færøske bådfiskeri i Grønland 

fordelt efter fiskepladser. 

Antal både 

1961 

L/f Grønlandsfel-
agi5 og A/S Nor- ) 
dafar 35x 

Kgl. grØnlandske 
handel 

Holsteinsborg 

Tovkussaq 

Narssaq 

Nanortalik 

7 

7 

1962 

7 

6 

l 

Antal mænd Produktion 
rå fisk 

1961 

162 

24 

28 

1962 1961 1962 

266 3582 t. 4628 t. -----

-~ l44o t. 
zs) 
22 

3 

916 t. 

37o t. 

26 t. 

K. G. H. ialt 14 14 52 53 144o t. 
--~--·------~----~------~~ 

1312 t. 

I,(f Samvinnufelag 

Borgshavn 

Wangarsu,q 

15 

6 

Ravns Storø syd 15 

Rav.ns Storø nord 9 

Grædefjorden 

Sanvinnufelag ialt 45 

15 

15 

17 

15 

s 

7o 

61 

27 

?o 

37 

195 

Saltfisk 

So 

67 

762 t. 

369 t. 

84 932 t. 

67 4lo t. 

Jo 

328 2473 t. 

9lo t. 

692 t. 

745 t. 

6o3 t. 

226 t. 

3376 t. 

Bådfiskeriet ialt 94 l3S 4o9 647 =================================================================== 
x) herunder 2 kuttere 

xx) herunder 4 kuttere 
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Befolkningsforhold. 

På grundlag af indberetninger fra de kommunale folkere-

gistre over til- og fraflytninger hur Færøernes landsfolkeregister 

foretaget en opgørelse over folketallet pr. 31. december 1961. 

I nedenstAende tabel er anført folketallet pr. 31. decem-

ber 1961 efter hovedområder, herunder de 4 største kommuner, der 

alle har over 2.ooo indbyggere. Til sammenligning er anført tallene 

fra de sidste tre folketællinger samt tilvæksten i tiden l95o-6m. 

Norderøernes syssel 

Østerø syssel 

Strømø syssel 

Vågø syssel 

Sandø syssel 

Suderø syssel 

T6rshavnar bykommune 

Færøerne ialt 

Heraf i: 

T6rshavnar 

Klaksvikar 

FroClbiar 

N es 

De 4 store kommuner 
ialt 

Folketal l95o-6l. 

].95o 1955 l96o 

4.448 4.8o4 5.o86 

6.988 6.954 7.382 

4.121 4.o85 4.245 

2.637 2.654 2.655 

l. 712 l.7lo l. 736 

6.268 6.182 6.o45 

5.6o7 6.o67 7.447 

31.781 32.456 _j4.596 

5.6o7 6.o67 7.447 

3.o79 3.5lo 3.894 

2.lo6 2.olo 2.o42 

1.784 l. 8~7 .~1..!217 .. 

]-2.576 13.484 15. 4o_o 

Tilvækst 

31/12 ]-95o-6l. 

1961 % 

5.17o 722 16,2 

7.45o 462 6,6 

4.256 135 3,3 

2.661 24 o,9 

l. 731 19 l,l 

6.ol6 7252 4,o 

8.ol3 24o6 42!9 

35. 297 ___ 35l.§___ll-' l 

8.ol3 24o6 42,9 

4.ool 922 29,9 

2.o26 7 So 7 3,8 

2.o6l 277 15,5 

l6.lol 3525 28!0 
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Den totale stigning i folketall~t fra september 196o til 

udgangen af 1961 udgør ?ol personer eller godt 2%. Denne stigning 

svarer nøjagtig til stigningen i de 4 største kommuner, hvoraf Tors

havn alene har en tilvækst på 566 eller 7,6% og Klaksvik en til

vækst på lo7 eller 2,7 %, medens Frobba har en nedgang på 16. 

Stigningen på ca. 2 % i folketallet i 1961 er meget stor. 

Det kan således nævnes, at den gennemsnitlige årlige stigning i pe

rioden 1955-6o var ca. 1,3 %. 

Fra 195o til 1961 er det samlede folketal steget med 3516 

personer, svarende til 11,1 %. Alene i Torshavn har der været en 

tilgang af 24o6 personer eller 42,9 %. 
I Klaksvik har der i den betragtede periode været en stig

ning på ca. 3o %, men det bemærkes, at stigningstakten her har væ

ret stærkt aftagende. 

løvrigt har tilvæksten i det væsentlige fundet sted på 

Østerø, (Skålefjordsområdet), medens Sudero og Nc~derc-erne udenfor 

Klaksvik har haft nedgang og Vågo og Sandø stagnation. 
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Lagtingsvalg og landsstyre. 

Den 8. november 1962 afholdtes lagtingsvalg. Udfaldet blev, 

at folkeflokken vandt et mandat, og at sanbandspartiet og tjoCl

veldisflokken hver tabte et nandat, medens de Øvrige partiers 

mandatantal forblev uændret. Herefter er der kun 29 medlemmer 

i det nye lagting mod Jo i forrige valgperiode. 

Handatfordelingen ved lagtingsvalg. 

nov. 
1946 

Folkeflokken 

Sambandsflokken 

Socialdemokra
tiet 

Gl. selvstyre 

TjoClveldisflokken 

FramburClsflokken . 

8 

6 

4 

2 

nov. 
l95o 

8 

7 

6 

2 

2 

I al t 2o 25 

nov. 
1954 

6 

7 

5 

2 

6 

l 

27 

nov. nov. 
1958 1962 

5 6 

7 6 

8 8 

2 2 

7 6 

l l 

Jo 29 

Stemmetal og 2rocentvis fordeling af stemmer. 
nov. l9!J:6 nov .. l95o nov. 1924 nov. 1958 nov. 

antal % antal % antal % antal % antal 
Folkeflokken 5J96 41,9 J7J9 J2,J 266o 2o,9 247o 17,8 Jo46 

Sambands fl. J78J 29,4 JlJ8 27,1 JJl2 26,o J296 23,7 Jo77 

Social demo-
kratiet J7o5 28,7 2595 22,4 2518 19,7 J584 25,8 4l5J 

Gl. selvstyre 964 8,J 9o8 7,1 812 5,8 889 

Tjollveldisfl. 1145 (9,9) Jo28 2J,8 JJJ2 24,o J2ol 

FramburiJ s fl. J2J 2,5 4o4 2,9 674 

12884 loo 11581 lo o 12749 lo o lJ898 lo o l5o4o 

Valgdel ta-
6'7 % gel se 71% 74 % 

1962 

% 
2o,2 

2o,5 

27' 6 

5,9 

2l,J 

4,5 

lo o 



- 24 -

Færøernes landsstyres s~ensætnigg_siden 1948. 

1948-5o 

195o-54 

1954-58 

1958-62 

1962-

Lagnand: Andreas Samuel sen (sar: band) 

Kr. Djurhuus (sa~band) 
J. P. Davidsen (socialdem.) 
Louis Zachariassen (gl. selvstyre) 

Landsstyresmænd: 

Lagmand: Kr. Djurhuus (samband) 

LandsstyresEænd: Richard Long (folkeflok) 
Thorstein Petersen (folkeflok) til 

15/9 1951. 
Hakun Djurhuus (folkeflok) fra 15/9 

1951. 

Lagmand: Kr. Djurhuus (samband) 

Landsstyresmænd: Edw. Mitens (gl. selvstyre) 
Ha.l\:un Djurhuus (folkeflol\:) til 1/9 

1957. 
Ole J. Jensen (folkeflok) fra l/9 

1957. 

Lagmand: Peter Mohr Dam (socialdem.) 
Vicelagr:,and: Kr. Djurhuus (samband) 

Landsstyresmand: N. Winther Poulsen (gl. selvstyre). 

Lagmand: Hakun Djurhuus (folkeflok) 

Landsstyresmænd: Erlendur Patursson (tjooveldisfl.) 
Karsten Hoydal (tjollveldisfl.) 
N. 1.Jinther Poulsen (gl. selvstyre). 

Den kommunale beskatning. 

Omstående er vist en oversigt over antallet af skatteyde-

re samt størrelsen af de til brug for skatteligningen selvangivne 

eller af konmunerne skønsmæssigt anslåede indkomster for skatteåre

ne 1958/59 til 1962/63. Dot bemærkes herved, at selskaber på Fær-

øerne besKattes som privatpersoner, og at selskaberne durfor er mod 

i indtægtsstatistikken. 



Skatteår: 

1958/59 

l959/6o 

l96o/6l 

1961/62 
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Antal 
skatteydere 

14.998 

15.112 

15.661 

15.786 

1962/63 (anslået) l5.9oo 

Samlet Gennemsnitlig 
indkor.ist indkomst pr. 
l. ooo kr. skatteyder 

kr. 

82.628 5.5oo 

85.796 5.7oo 

87.56o 5.6oo 

99.9o5 6.3oo 

ll5.ooo 7.2oo 

Indkomsterne i skatteåret 1962/63, det vil sige indtægtsåret 

1961, udviser efter en forelØbig opgØrelse en stigning på ca. 15 

mill. kr. eller ca. 15 % i forhold til skatteåret 1961/62. Den 

procentvise stigning eriØvrigt omtrent den saa~e. som fra skatte-

året l96o/6l til 1961/62. 

I tiden 1958/59 til 1962/63 er indkomsterne steget med godt 

32 mill. kr. eller ca. 39 %. 
Den gennemsnitlige indkomst pr. skatteyder er anslået til 

7.2oo kr. i 1962/63 mod 6.3oo kr. i 1961/62. 

Detaillerede oplysninger om indlwmster, udskrevne skatter m. 

v. er senest opgjort for 1961/62, og i det fØlgende er fremdraget 

visse hovedtræk af skatteforholdene i nævnte år. Til sammenligning 

er anfv)rt tilsvarende oplysninger for de nærmest foregående år. 

I omstående tabel er givet en oversigt over udviklingen in-

denfor de enkelte indkomstgrupper. 
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Det samlede antal skatteydere fordelt efter indt~!ens 

størrelse i skatteårene 1958/59 - 1961/62. 

1958/59 1959/6o 196o/61 1961/62 

antal % antal % antal % antal % 
Under looo 1941 12,9 2o65 13,7 1427 9,1 18lo ll,5 

looo - 2ooo 2o65 13,8 2oo9 13,3 23~4 15, o 1217 7,7 

2ooo - 3ooo 1329 8,9 1339 8,9 1929 12,3 2o57 l3,o 

3ooo - 5o o o 2618 17,5 2373 15,7 3oo2 19,2 3o26 19,2 

5o o o - 7ooo 2536 16,9 2447 16,2 2451 15' 7 2171 13,7 

7ooo - loooo 2672 17,8 2751 18,2 2439 15,6 2741 17,4 

loooo - 15ooo 1299 8,7 1533 lo,l 1353 8,6 189o 12,o 

15ooo - 2oooo 322 2,1 345 2,3 426 2,7 523 3,3 

2oooo - 3oooo 145 l,o 169 1,1 2oo 1,3 23o 1,5 

3oooo - 4oooo 4o o,3 45 o,3 5o o,3 62 o,4 

4oooo - 5oooo 17 o,l 13 o,l 2o o,l 32 o,2 

5oooo - 75ooo 6 16 o,l 13 o,l 16 o,l 

75ooo -looooo 2 3 2 5 

looooo -2ooooo 5 3 3 5 

2ooooo -3ooooo o o l o 

over 3ooooo l l l l 

14998 loo,o 15ll2 loo,o 15661 loo,o 15786 loo,o 

Til nærmere belysning af indkomsternes fordeling er foretaget 

en undersøgelse af udviklingen indenfor 12 udvalgte kommuner samt 

i de Øvrige 38 ko~nuner. 
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Antal skatteydere Ansat indkomst Gennemsnitlig ind 
komst );lr. skatte-

yaer 
l. ooo kr. l.ooo kr. 

1959- l96o- 1961- 1959- 196o- 1961- 1959- 196o- 1961 
196o 1961 1962 196o 1961 1962 196o 1961 1962 

Tors-
havnar 3269 .3483 3624 24596 26842 2925o 7,5 7,7 8,1 

Klaks-
vikar 1483 l57o 1575 lo872 lo724 11681 7,3 6,8 7,4 

Fro()biar 862 913 9ol, L>281 463.3 5222 5,o 5,1 5,8 

N es 886 883 883 4655 4833 571o 5,3 5,5 6, 5 

vag s 689 726 7o7 4o24 .36o7 42o6 5,8 5,o 6,o 

Fugl a-
fjar()ar 571 587 594 3143 2771 3376 5,5 4,7 5,7 

Vestmanna 477 524 552 .3o59 342o 4113 6,4 6,5 7,5 

Hval bi ar 347 366 37o 1599 1614 1882 4,6 4,4 5,1 

sørvags 419 427 427 2189 1844 2166 5,2 4,3 5,1 

Sj6var 346 354 .337 2o97 l8o6 2114 6,1 5,1 6,3 

T6rsh. 
uttanb. 2.38 245 261 l49o 1673 19o4 6,3 6,8 7,3 

Skala 2o2 197 195 1335 1258 1293 6,6 6,4 6,6 

De 12 kom-
muner ialt 9789 lo275 lo429 63340 65o25 72917 6,5 6,3 7,o 

65 % 66 % 66 % 74 % 74 % 73 % 
Øvrige 38 
kommuner 5323 5386 5357 22456 22535 26988 4,2 4,2 5,o 

35 % 34 % 34. % 26 % 26 % 27 % 
Færøerne 
ialt 15112 15661 15786 85796 8756o 999o5 5,7 5,6 6,3 

Sorr: helhed har de 12 udvalgte kommuner i de anførte tre skat

teår haft en konstant andel af såvel antal skatteydere som den sam

lede indkomst, nemlig ca. 66 % af skatteyderne og ca. 74 % af ind-

komsten. 
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I nedenstående tabel er givet en oversigt over de udskrevne 

komr:,unale indkomstskatter samt den kor::munale bygningsskat i Tors

havn og de ko=unale jordskatter, som alene er palagt i kor.imuner 

udenfor Torshavn. 

Udskrevne koDIDunale skatter. 

l. ooo kr. 
Indkor::stskat: 

1958/59 

Torshavnar 2.374 

Klaksvikar 944 

Nes 456 

Fro~biar 465 

De 4 store 
koffiffiuner 4.239 

Øvrige 46 
kommuner 3.826 

Færøerne ialt 8.o65 

Bygningsskat: 135 

Jordskat: 82 

Kommunal e skat-
ter ialt 8.282 

1959/6o 

2. 495 

l.oS7 

51 o 

49o 

4.582 

4.o87 

8.669 

146 

83 

8.898 

196o/61 

2.972 

l.o7l 

511 

495 

5.o49 

3.988 

9.o37 

152 

88 

9.277 

1961/62 

3.3o3 

1.199 

615 

543 

5.66o 

4.831 

lo.491 

169 

lo o 

lo.76o 
====================== 

Aktieselskaber: 

Bevægelserne i antallet af færøske aktieselslcaber fremgår af 

nedenstående tabel. 

Antal aktieselskaber. 

pr. l. jan. tilgang afgang pr. 31. dec. 

196o 191 16 4 2o3 

1961 2o3 11 51 163 

1962 163 6 9 16o 
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Pengeinstitutter, pristal og seddelcirkulation. 

Det samlede indestående i de færøske pengeinstitutter pr. l. 

januar 1963 udgjorde 141,3 milL kr. sod 133,8 raill. kr. pr. l. ja

nuar 1962. Stigningen i året 1962 har saledes været 7,5 mill. kr. 

mod lo,4 mill. kr. i 1961. 

Oversigt over opsparing, pristal og seddelcirkulation. 

I al t inde
stående i 
bank og spa
rekasse 
mill.kr. 

l/l 1956 81,5 

l/l 1957 9o,o 

De 3 spa
rekasser 
mill.kr. 

44,4 

l/l 1958 97,2 51,4 

Heraf i 

FØraya 
Banki 
nill. kr. 

24,7 

27,7 

3o, 2 

l/l 1959 lo6,2 54,8 33,9 

l/l 196o 112,? 56,7 36,4 

l/l 1961 123,4 59,8 42,1 

=1~/1~1~9~6=2--~1=3~3~,8~----~63~,~3~ ___ 46,4 

1/2 1962 136,o 

1/3 1962 137,5 

1/4 1962 137,o 

1/5 1962 137,2 

1/6 1962 137,2 

1/7 1962 135,1 

1/8 1962 134,2 

1/9 1962 134,7 

l/lo 1962 134,9 

1/11 1962 136,8 

1/12 1962 14o,6 

l/l 1963 141,3 

64,3 

64,9 

65,8 

66,9 

67,8 

67,2 

67' 5 

67 7 
' 

68,5 

7o,o 

69,7 

69,7 

47,1 

47,9 

46,4 

45,4 

45,2 

44,4 

43,2 

43,3 

4.2, 6 

42,5 

44,o 

45,2 

8j6vinnu
bankin 

mill.kr. 

12,4 

14,9 

15,6 

17,5 

19,5 

21,5 

24,1 

24,6 

24,7 

24,8 

24,9 

24,2 

23,5 

23,5 

23,7 

23,8 

24,3 

26,9 

26,4 

8eddel-
cirku- Pristal 
lation 
mill.kr. 1939-loo 

15,6 

16,5 

18,5 

18,2 

18,3 

2o,4 

32o 

326 

340 

356 

364 

366 

22 ~.-_ __::.3_8_2 __ 

21,8 

21,4 

2o, 5 

2l,o 

2o,2 

21,8 

22,9 

23,o 

23,6 

24,7 

24,5 

24,1 

386 

398 

4o1 

4oo 



-· Jo -

Seddelcirkulationen er steget n::ed 1,9 li1ill. kr. fra 22,2 mill. 

kr. pr. l. januar 1962 til 24,1 ~1ill. kr. pr. l. januar 1963. 

Det færøske 2Iistal er i 1962 st0got 18 points fra 382 pr. 

l. januar 1962 til 4oo pr. l. januar 1963. <J'i Stigningen udgØr 4, 7 7o. 

De største procentvise stigninger i udgifterne har været indenfor 

grupperne grind, fisk og fugle cod 22 %, kartofler, frugt og grønt

sager med 16% samt bØger og blade, hvor stigningen udgØr ca. 17 %. 

Det offentliges udgifter og indtægter. 

Statens udgifter på Færøerne 1956/57 - 19~1/62~ 

l.ooo kr. 

1956/57 9.947 

1957/58 lo.388 

1958/59 14.833 

1959/6o 15.991 

l96o/6l 19.498 

1961/62 22.34o 

Statens udgifter på Færøerne er steget fra ca. lo mill. kr. 

i finansåret 1956/57 til ca. 22,3 mill. kr. i 1961/62. 

I det fØlgende er givet en specificeret oversigt over sta

tens udgifter i 1961/62. 
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;3tatens vigtigste udgifter vedrørende Færøerne 1961/62 • 

I. Anvist gegp.eu t§::r?ernes oppebørselskontor. 

Finans;;1inisteriet (pensioner lL v.) ............... . 

Fiskerir::iniste:.'iet (andel i fiskerilaboratoriets 
drift) .......................................... , .. 
Handelsministeriet (sklbstilsynet) ................ . 
Indenrigs:c,inisteriet (hospitaler, landslægen, andel 
i kommunelæt;e- og jorderr:oderlØn) .................. . 
Justi tsn;inisteriet , ......... , ..................... . 
Heraf politi væsen (syslers kontorhold, 
boligudgift m. v.) ..................... 44.297 kr. 
Kirkeministeriet (præstelØnninger, udgif-
ter til præstegårde) ....•....•....•.............•.. 
Landbrugsrr:inisteriet .............................. . 
Statsministeriet .....•....•........................ 
Heraf tilskud til Færøernes oppeb0rselskontors 
drift .............. , ........• o ••••••••• 138. 371 kr. 
Resten vedrører rigsonbudets kontor og 
driften af m/k "Thorshavn"). 

254.153 kr. 

1,2. o 52 kr. 

165.364 kr. 

2.l28.l8o kr .. 

58.547 kr. 

548.4ol kr. 
8.6o2 kr. 

752.742 kr. 

Socialministeriet ............................. o .... 6.4o7.426 kr. 

Heraf folkepension 
Tilskud til alderdomshjem .•......•.•. 
Invalidepension m. v. . •............•. 
Enkebørnsunderstøttelse og forskudsvis 
udbetalinger .........•...•........... 
;3ærforsorg .......................... . 
BØrneværnsudgifter .................. . 
Enkepension ........ o ••••••••••• o ••••• 

Hjælp til kronisk syge ··········•o••• 
Enkehjælp og alm. uxJ.c1erholdshjælp .... 
Færøro:rnes ulykkesforsikringsråds admi-
nistration ........... o ••• o ••••••••••• 

4-436.98o 
29.784 

1.427.452 

112.133 
2ol.o8o 

37.oo7 
42.o2o 
25.68o 
75.795 

19.495 

kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 

Undervisningsministeriet ...•....................... 3. 874.178 kr. 

Heraf tilskud til skolebygninger..... 543.334 kr. 
Resten er tilskud til lærerlønninger, 
pensioner, realskolen m. v. 

at overføre 14.239.645 kr. 



OverfØrt 14.239.645 kr. 

II. IØvrigt. 

Indenrigsmini~teri~t~ 

Tilskud til owbygning af Klaksvik sygehus ... 
Tilskud til udvidelse af Dronning Alexandri-
nes hospital .. "~"G"""" .. ~". o o ... " ... " ............... .. 

Justits~inisteriet, udgifter til politivæsen (lØn-
ninger, retsvæsen m. v.) ........................ . 
Socialrr.inisteri et (tilskud til Færøernes bvJrnehjem) 
Fiskeriinspektionen, herunder Færøernes korm;ando . 
Fyr- og vagervæsenet .•........................... 
UngcloG'Lens uddannelsesfond, stipendier (Færøernes 
seninariwn og studenterskolen) .................. . 

Herudover er ydet 29.ooo kr. SoL studielån. 
Tilslwd til handelsskoler ....................... . 
Tilskud til tekniske skoler ...•.•.........•...... 
Postvæsenet (heri ikke medrcognet papir, inventar 
og afskrivninger) ..•...........•................. 
Tilskud til syge- og befordringskasser 

345.998 kr. 

85o.4lo kr. 

l. o48. o25 kr. 

96.583 kr. 
3.5oo.ooo kr. 

479.ooo kr. 

98.ooo kr. 

42.o38 kr. 
l5l.46o kr. 

882.799 kr. 
6o6. ol8 kr. 

ialt 22.339.976 kr. 

Statens og offentlige danske institutioners udlån 

på Færøerne i 1961/62. 

l. ooo kr. Restgæld Tilgang 
pr.l/4 1961 1961/62 

Statslån: 
Dronning Alex
andrines hospi-
tal ...•....... 
Klaksvikar sy-
gehus ........ . 
El-selskabet 
13EV ............. . 

Lagtingets er
hvervslånefond 
P /f Skipafelag
iCl FØroyar •... 
L/f Grønlands-
felagiCl ...... . 
Håndværk og in
dustri •....... 
Fiskefar tø j er 

Fiskeribanklån i 
færøske fart;<ljer 
Ko=unekredi t·for-· 
ening slan ....... . 

576 

6.265 

345 

2.lo6 

1.934 

2.947 
4.291 

2.445 

6.689 

27.598 

85o 

346 

l 5o 

7.823 

Afgang 
1961/62 

27 

lo5 

53 

136 

242 

288 

425 

473 

191 

l.94o 

Restgæld Renter 
QI~3 1962 1961/62 

85o 5 

895 39 

6.16o 83 

292 13 

l.97o 93 

l. 692 81 

2.659 119 
3.866 24o 

8.449 329 

6. 648 346 

33.481 1.348 
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Specifikation af lån til håndværks- og_irr~ustri

virksot~eder (marshalllån og_statsl~rrl~ 

Antal Oprindelig Restgæld 
udlån gæld 31/3 1962 

pr.3l/3-62 l. 000 kr. l.ooo kr. 

HarshaHlån til 
håndværk ......... " .. Q l 2o 

Narshalllån til in-
dus t ri ......... " " ... 5 315 

Statslån til hånd-
værk ................. 5 86 

Statslån til ind u-
stri ...... ,. .......... 12 3.255 

I alt 23 3. 676 

Specifikation af komreunekreditforeningslånene 

efter formål. 

6 

179 

47 

2.427 

2.659 

Restgæld Tilgang 
1961/62 

Afgang Restgæld 
l. ooo kr. pr. 1/4-61 1_961/62 pr. 31/3-62 

Sygehuse lo 3 7 

SEV 3.322 67 3.255 

Vandforsyning 913 16 897 

Skolebyggeri 2.418 l 5o 94 2.474 

Diverse 26 11 15 

191 6.648 

Nedenfor skal endvidere gi v ;o; s en oversigt over, i hvilket om

fang staten har garanteret for lån til lands!~assen og andre fær9Jske 

institutioner. 

Statsgarantier 1961/62. 

Restgæld Tilgang Afgang Restgæld 
l. ooo kr. 1/4-61 196Jj62 1961/62 31/3-62 

Færøernes real-
kreditinstitut 16. 8oo 8.ooo 3. 2oo 21. 6oo 
Landskassen . . . 3.6oo 4.000 8oo 6.8oo 
SEV """"""""""~ 7.134 7.154 167 14.121 

27.534 19.154 4.167 42.521 
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Det bemærkes, at landskassen overfor staten har regarante-

ret for den i oversigten anfv5rte garanti for Li.n til 0BV på 

14.121 kr. 

Landskassens indtægter 1957/58 - 1962/63. 

Pålignet lagtings- Heraf restanes 8æ-;;lede restan- ·roldind-
skat i året ul ti1~o december cør ultimo de- tægter 

cember i året 
mill. kr. l!lill. kr. mill.kr. mill,kr. 

1957/58 5,6 1,32 2,21 ll,o 

1958/59 5,8 1,24 2,o3 ll,9 

1959/6o 6, 9 1,7o 2,56 12,3 

l96o/6l 7,7 1,85 2,99 13,4 

1961/62 8,6 2,o8 3,41 18,4 

1962/63 11,6 2,4 3,7o 17, 3x) 

x) opgjort pr. 31. december 1962. 

I lagtingsskatten er ineluderet folkepensionsbidrag siden l. 

oktober 1959 og invalidepensionsbidrag siden l. april 1962 samt sø

mandsskat og den særlige renteskat, der siden 1953 betales af de på 

opsparingskonti i pengeinsti tutterna indestående beløb. 

De pålignede lagtin.g_ssll:atter er forØget mc;d 3 mill. kr. fra 

8, 6 mill. kr. i 1961/62 til ll,6 mill. kr. i 1962/63. 

Toldindt§gterne, hvori der siden l. maj 1961 er ineluderet 

den særlige 4 % indførselsafgift, er steget væsentlig i de senere år, 

således med 5 mill. kr. i 1962/63, hvor derialt er indgået 18,4 

mill. kr. 
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Lagitngsskat fordelt på de enkelte_Qoster. 

l . o o o k""r"-'.'----
l96o/6~ 1961/62 ~962/§~ 

Pålignet lagtingsska~ .... 6.542 

Renteskat betalt pr. 31. 
december . . . . . . . . . . . • • . . . . 2ol 

8Ø8andsskat betalt pr. 31. 
decerr:ber . . . . . . . . . . . • . . . • . 176 

Pålignet folkepensionsbi
drag (inclusive andel i sø-
mandsskat) . . . . . . . . . . . . . . . 769 

Pålignet invalidepensions
bidrag (inclusive andel i 
sømandsskat) ............ . 

i al t 7. 688 

Landskassens udgifter. 

7.314 9.892 

156 139 

195 275 

896 l.o45 

259 

8.561 ll.6lo 

Hovedposter på lagtings-finanslovene i_p_Qrioden 
1957/58 - 1963/64 

l.ooo kr. 1957/58 1.958/59 
(forsl1 

l959/6o 1_96o/6l 1961/62 1962/63 l963/6L 

AClr.1inistration 1.142 1.265 1.379 l.6o7 1.695 2.o78 2.214 

81mdhedsvæsen L Soo l. 814 l. Soo 2. 211 2. 688 2. 926 

Samfærdsel 2 .. o75 2.523 3.22o 3.L,6o 4.251 4.651 

Skolevæsen m.v. 1.551 J..954 2.268 2.375 2.714 3.657 

Fiskeri, søfart ?.o2.~. 3.3.1,:2. 1,.738 5.5o9 6.459 6.722 

Landbrug 

Social væsen x) 

Andre udgifter 

583 

2.55o 

1. 2oo 

616 

2.613 

1. 325 

627 

2.5ll 

1. 522 

633 

3.993 

1. 564 

689 

5.338 

1. 813 

784 

6.164 

2.oo2 

2.9ol 

5.251 

3.794 

6.879 

l. ooE 

7.3o? 
:x 

3. 1,5~ 

x) uden fradrag for folko- og invalidepensionsbidrag (fra henholds
vis l96o/6l og 1962/63). 

xx) Herunder er bl. a. opfØrt en del af landskassens udgtfter til 
renter og afdrag på lån, nemlig 1.459.ooo kr. Landskassens ud
gifter til renter og afdrag på de lån, der er optaget med 
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statsgaranti i henhold til loven af 5. juni 1959, ialt 3,2 rr:ill. 
kr. er optaget med l/4 under fl8amfærdsel" og 3/4 under "Fiskeri". 

Landskassens sarclede lånerestgæld pr. 31. rr,arts 1962 ud

gjorde 13,7 nill. kr. Eod 9,2 mill. kr. pr. 31. marts 1961. 

Hovedposterne i lånerestgælden frei~:går af nedenstående over-

sigt: 

Landskassens lånerestgæld pr. 31. marts 1962. 

Låneformål Restgæld 
mill. kr. 

Ombygning af Klaksvig sygehus ••••••••••••••••••. o,9 

Bygning af landssygehuset ••••••••••••••••••••••• 1,1 

Bygning af sømandsskolen 

Overtagelse af ejendomme 

............ " .......... " .. 
på Tinganes ....•...•.•. 

o,2 

Bygning af studenterskole • • • • .. • • • . • • • • • • • • • • .. • o,9 

Fornyelse af fiskerflåden, ve j- og havnebygning • 6, 8 

Bygning af Oyggjarvejen • • • • • .. .. • .. • • • • •• • • •• ••• o,? 

Diverse lån vedrørende Portugalstra1.-1lerne • .. • • .. 1,2 

Lån vedrØrende trawleren Joannes Fansdal • • • • • • • • o ,8 

Overtagelse af hvalbåde ............................ o. 6.. o ,2 

Diverse mindre lån • • 0 ••• O e 0 • " e 0 0 • • e ••• e e o • 0 0 O • D O __ -.;,0~4;_ 

ialt 13,2 

Landskassens samlede garantiforpligtelser pr. 31. marts 1962 

udgjorde 57,1 mill. kr. mod 4o,9 mill. kr. pr. 31. marts 1961. Ho

vedposterne i de nuværende garantiforpligtelser fremgår af omståen

de oversigt, hvori alle låntagere med en restgæld på over o,5 mill. 

kr. er specificeret: 
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Landskassens garantiforpligtelser pr. 31. uarts 1962 

Låntaye:r_ Restgæld 

Konnunelån: 

Torshavn korur:un e 3,2 mil l. kr. 

Klaksvik Il 5,1 Il n 

Froi5ba ti 1,1 !l ti 

28 andre ko=unei· 3 2 !l il 12,6 mill. kr. 

Andre lån: 

SEV 29,6 Gill. kr. 

El-selskabet Sui5uroy o,8 il h 

Telefonværket 1,8 !f n 

Realkreditinstituttet 1,4. !1 n 

Sa12vinnufelag Fiskimanna o,6 n il 

P/f Skipafelagii5 F12iroyar l,o il Il 

De 3 portugalstrawlere 1,2 Il n 

P/f Alaker, Torshavn o,6 n n 

Thorvald & Alfred Andreasen o,9 n n 

Hans Fonsdal, V,,~ s tmaD..na o,7 n n 

P/f J. F. Kj Øl bro o,5 n 11 

!"/f Ognarfelag16 o,8 Il n 

P/f Rogvin, Kvivik o,9 n n 

Samvinnufelagii5, " d ' i=>an avagur o,5 n n 

Færøernes Erhvervsfond o,5 Il Il 

29 andre låntagere 2 7 n n 44.'5 mil l. kr. 

restgæld ialt 57,1 mil l. kr. 
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Sociale forhold. 

Den l. april 1962 tråd te den nye færøske invalidepensions

lov i kraft. Samtidig gennemførtes forskellige ændringer og ajour

fØringer i lovene om folkepension, offentlig forsorg og bØrnebidrag 

til enlige forsørgere. 

Af nyda>J.nel ser indenfor lovgivningen om invalidenension kan 

nævnes, at tilkendelse af invalidepension ikke længere er betinget 

af medlemsskab af en sygekasse, og at selve invaliditetsbegrebet 

nu er formuleret som i den danske lov. Endvidere er det hid ti dige 

hjælpeløshedstillæg erstattet af et bistands- eller plejetillæg, 

hvoraf bistandstillægget altid ydes blinde og stærkt svagsynede per

soner. Endelig er bestemmelserne om ydelse af hjælpemidler og hjælp 

til revalidering iØvrigt udvidet væsentligt. 

Ændringerne i forsorgsloven omfatter blandt andet en udvi

det adgang til at oppebære enkepension og enkehjælp. 

I september måned 1962 er der i de af studenterskolen hidtil 

benyttede lokaler p3. skansevej en j. Torshavn påbegynd t undervisning 

i en skole for dØve og talelidende, der drives som en afdeling under 

Statens kostskole for dØve i København. Undervisningen er begyndt 

med 7 dØve børn, hvoraf 3 hidtil har været på dØveskole i K~Jbenhavn, 

medens 4 ikke tidligere har modtaget undervisning. 

Ved kgl. anordning af 5. november 1962 er der med virkning 

fra l. januar 1963 gennemf('lrt betydelige ændringer i den færØsl;:e an

ordning_af 29. marts 1939 o~ ulykkesforsikring med senere ændringer. 

De vigtigste ændringer er fØlgende: 

l) Dagpenge ydes nu efter 2 ugers forlØb, medens der tidligere VEer 

13 ugers ventetid. 

2) Dagpengene forhØjes fra 6 kr. om dagen til 3/4 af den tilskade-
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ko=es dagløn, dog hØjst 2/3 af en dagløn svarende til en årsløn 

på lo.ooo kr. 

3) Invaliditetserstatningen, dor ved fuld invalidit0t årlig udgØr 2/3 

af årslØEnen, forhØjes væsentligt, idet årslønnen, som hidtil har 

udgjort et fast beløb på 2.7oo kr., nu beregnes som et gennemsnit 

af den faktiske indkoE",st, dog miniLalt 5.ooo kr. og maksin:.alt lo.ooo 

kr. 

Samtidig med vedtagelsen af ovenEævnte ændringer i ulykkes

forsikringsanordningen vedtog lagtinget en beslutning, hvori det 

henstilles til landsstyret_at optage forhandlinger med ri&§.r:;rndighe

derne o~ gennemførelse af en ny færøsk lov om ulykkesforsikring samt 

en ny ~forsikringslov. Endvidere henstilles det åt undersøge 

mulighederne for at genEemfrlre en &rbe]dslØshedsforsikring_ på Færø

erne. 

I omstående tabel er givet en oversigt ov.:>r udviklingen 

i antallet af sociale sagero Dot bemærkes herved, at kon:muner med 

2ooo indbyggere og derover - for tiden /;. kommuner - selv admini

strerer enkehjælp og almindelig underholdshjælp, medens disse for

sorgsområder i de øvrige kou~uner samt alle andre sociale ydelser 

administreres af nærværende embede og anvises over FærØ.:>rnes oppe

bØrseiskontor. 
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Antal lØbende sociale sager: 

l/l 1959 l/l l96o l/l 1961 l/l 1962 UL.J.963 

Indtægtsbestemt fol-
kep3n;:;ion l. 834 2.o28 2. o63 2.o95 2.152 

Folkepensionens 
mindstebelØb 64 llo 123 139 

Invalidepension 672 7o6 7o3 732 78o 

EnkebØrnsbidrag lo7 lll 129 123 139 

Særforsorg 178 193 229 234 236 

BØrneforsorg 33 29 35 

Enkepension 12 31 66 

Enkehjælp ialt 7 52 55 

Hjælp til kronisk syge 
ialt 6 12 

Almindelig underholds-
hjælp ialt 57 7l 97 

ialt 2.791 3.lo2 3-349 3.5o2 3. 699 

Fordelingen mellem rigsorr,budet og de 4 store kommuner af 

antallet af sager om enkehjælp og almindelig underholdshjælp har 

været således: 

l/l 1961 1Lll962 l/l 1963 

Enke- Alr2. un- Enke- Alm.un- Enke- Alm. l.lil-
hjælp derhold s- hjælp derhold s- hjælp derholds 

hjælp hjælp hj.dp 

Rigsonbudet 5 19 23 51, 41 69 

Torshavn 2 8 6 6 5 8 

Klaksvig o 19 18 3 6 l3 

Næs o 6 l l o l 

Frodebø o 5 4 7 3 6 

ialt 7 57 52 7l 55 97 

Det bemærkes, at der i ovenstående tal overalt er tale om 
hovedpersoner. 
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Indenfor de enkelte sociale oBråder har der været størst 

stigning i antallet af enkepensionistGr, der 8r steget fra 31 til 

66, som f~lge af ovennævnte ændringor i betingelserne for at oppe-

bære enkepension. 

For11lg8lsen i antall8t af invalidepensionister <n· til dels 

en fØlge af ændringc;rne i invalidepensionsloven, hvorved de kronisk 

syge blev berettiget til invalidepension. Endvidere beffiærkes, at 

der, efter at man pr. l. april 1961 fik indfØrt 8n dispensations

bestel!'o.~telse med mulighed for at tildele folkepension fra det 6o. år, 

~f Færøernes ulykkesforsikringsråd er tilkendt invalidepension i en 

række sager, hvor der var ru1s0gt om folkepension i henhold til dis

pensationsbesterr~elsen. 

Af de rulfØrte folkepensionssager er 13 bevilget efter di s

pensationsbestemmelsen, heraf 8 i 1961 og 5 i 1962. 

Stigningen i antallet af sager om hjælp efter forsorgsloven 

vedrører alene de 46 kommuner, soP2 administreres af rigsombudet, 

hvilket formentlig skyldes, at beskæftigelsesmulighederne i de 4 

store koiDnuner er bedre end i de øvrige kommuner. 

I nedenstående tabeller er gi ve t ~-n oversigt over an tallet 

af særforsorgjillatienter. Såvel det absolutte antal patienter som 

bevægelserne i årets lrilb svarer nØje til tallene fra det foregående 
ry 

ar. 
Antal særforsorgs2atienter. 

l/l l96o l/l 1961 l/l 1962 l/l 1963 

;3indssyge 89 82 78 76 

Åndssvage ?o 113 121 122 

Blinde 7 8 8 

DØve 7 7 12 

Vanføre 34 9 9 9 
Talelidende 6 5 3 
Epileptikere 5 6 6 

ialt 193 229 234 236 
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Bevægelsen i antallet af særforsorgspatienter. 

Patienter Tilgang i Afgang i Patienter ved 
pr. L jan. årets lØb året~ løb årets udgang 

1959 178 48 33 193 

l96o 193 76 4o 229 

1961 229 57 52 234 

1962 234 57 55 236 

Færøernes Ulykkesforsikringsråd. 

Rådet har i 1962 afholdt 18 mØder, på hvilke der ialt har væ

ret behandlet 1392 sager, heraf 1162 sager vedrørende invalidefor

sikringen 212 sager vedrørende ulykkesforsikringen og 18 andre sa-

A. Ulykkesforsikringen. 

B. 

I årets lØb er indkowJEet 67 anmeldelser vedrØrende ulyld\:es

tilfælde, og der er afgjort 41 sager om invaliditet. Af disse 

blev 18 fastsat til en invaliditetsgrad på under 5 %. 

Invalideforsikringen. 

a. sager om invalidepension 1961 1962 

sluttet med tilkendelse af 
invalidepension: lo7 126 

sluttet med afslag o invalidepension: 39 24 p a 

ialt 146 l 5o 

b. sager vedrørende berettiZelsen af 
fortsat invalidepension "kontrol-
sager"): 

afgjort med fortsat invali-
depension: 81 l 5o 

afgjort med inddragelse af inva-
lidepension: 38 52 

i alt 119 2o2 



c. sager om hjælj; i her..hold til invalideforsik-
ringslovens §~ 21-22: 1961. 1962 

bevillinger til medicin: 53 87 

li li ortopædisk fodtØj: 83 96 

11 " hØr.:;apparater: 9 l3 

H il bandager: 22 24 

11 !i rejser: 69 73 

f! f! uddannelse hos ALV:ll 5 

l! " anden uddannelse: 41 17 

l! " andre bevillinger: 8 lo 

afslåede bevillinger: 51 44 

i al t 347 369 

1961 1962 

d. andre sager: 

vedrØrende åndssvageforsorg: l 17 

l! bistandstillæg:~ 35 
9 

11 plej e tillæg: 2o 

tr kronisk sygehjælp: ll 

tr folkepension i 
henhold til fol-
kepensionslovens 

8 ~ l, stk. 4: 2o 

IT toldfri tagelse: 6 _]_ 

i alt 35 95 

Det bemærkes, at der i 1962 har været foretaget kontrol af 

et meget stort antal invalidepensionister, nemlig 2o2 mod 119 i 

1961. Endvidere har der været et stort antal sager om tilkendel-

se af' bistands- og plejetillæg som fØlge af lovændringen pr. l. 

april 1962. 

Revalideringsinstitutionen ALV har i året 1962 pa grund af 

sygdom hos lederen kun haft 6 elever til oplæring på invalidesko-
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len mod 21 i 1961. 

Institutionen har - sor.; i tidligere år - fortsat sin virk-

somhed med indkØb af 1~aterialer og salg af forarbejdede varer pro

duceret på invalideskolen og som 11hj errili1eindustri '' af invalidesko-

lens tidligere elever og andre svagføre. Den samlede omsætning 

har i 1962 været ca. lo5.ooo kr. mod 113.ooo Kr. i 1961. 

8tL."ldhedsvæ sen. 

De færøske sygehuse: 

Antal sengepladser 

Antal indlæggelser 

Antal sygedage 

Gennemsnitlig ind
læggelsesperiode 

Bruttoudgift 
pr. sygedag 

Dronning Alexan- Klaksvig 
drineshospital sygehus 

!
1958 
1959 
196o 
1961 
1962 

!
1958 
1959 
l96o 
1961 
1962 

(1958 
(1959 

~
l96o 
1961 
1962 

!
1957/58 
1958/59 
l959/6o 
196o/61 
1961/62 

16o 

1.943 
2.o44 
2.414 
2.788 
2.8o3 

53.715 
52.255 
51. 35o 
54.ol2 
55.981 

28 
25 
21 
19 
2o 

4o,l8 
--~43, 61 

56,o8 
57,89 
7o,39 

46 

15115 
853 
1536 
875 
869 

13.357 
14.o88 
14.797 
l5.8o5 
l5.9o2 

16 
16 
18 
18 
18 

61' 3:< 
52,'95 
53,71 
49,35 
56,28 

SuderØ 
sygehus 

36 

555 
636 
665 
686 
74.6 

11.495 
13.o8l 
ll. 749 
ll. 562 
12. 72o 

21 
2o 
18 
17 
17 

5o, 39 
57,49 
68,58 
66,53 
72,57 

De anførte samlede tal for Dronning Alex<mdrines hos pi tal 

i året 1962 fordeler sig således på de enkelte afdelinger: 
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gehus ombygges og moderniseres. De saolede udgifter er nu anslået 

til 4,1 mill. kr., der finansie~es på samme måde som udvidelsen af 

Dronning Alexandrines hospital. 

Endelig er cler i dece:1:b0r iEåned 1962 i folketinget fremsat 

forslag til lov om opfØrelsE.: af et statshospital i Torshavn. Hospi

talet, der skal rurrillle afdeling,or for sindslidende og evnesvage samt 

Økonomi-, administrations- og funktionærbygninge;r fælles for stats

hospitalet og Dronning Alexandrines hospital, er budgetteret til 

godt 34 n:ill. ler., der afholdes af stEttskasscn. Grundarealet stil

les vederlagsfri t til rådighed af ·r6rshavn kommune. 

Kon:munelæg erne: 

Antallet af kommunelægestillinger blev i foråret 1961 for

højet fra 12 til 16. Samtidig blev det faste vederlag til kommu

nelægerne forhØj et fra 6. ooo kr. årligt til 6. ooo kr. + statens 

honorartillæg. Af de 4 nye stillinger ventes forelØbig de 2 op

slået ledige i nær fremtid, efter at der ved komnunernes foranstalt

ning er tilvejebragt boliger og konsultationslokaler. Det drejer 

si g om yderligere l stilling i Klaksvig og l stilling i Skaale pi\. 

Østerø. En instruks for kamreunelægerne er udsendt og standardkon

trakt er udarbejdet. 

Den færøske lægeforening opsagde i 1961 foreningens overens

komst med centralforeningen af de færøske sygekasser til udlØb den 

L januar 1962. Forhandlinger melleF_ parterne har ikke hidtil ført 

til noget resultat, og lægerne har således i hele året 1962 arbej

det uden overenskoE1st. Lægehonorar.~rne er opkrævet direkte hos pa

tienterne, der kun har fåGt refundGr"t en andel af de betalte læ

geregninger hos sygekasserne. 

Jordemodervæsenet: 

I årets lØb er gennel'lf\art ny anordning om distriktsjorde

mØdre, hvorved aflØnningen og pensioneringen er bragt nogenlunde på 



linie med danske regler. Af de 3 distriktsjordemoderstillinger, 

som skal nedlægges ved ledighed, er nu kun l tilbage. 

Undervisning. 

Efter gennemfyirel sen af lov oG folkeskolen på FærØel'ne af 

Jo. marts 1962 er der med virkning fra skoleåret 1962/63 indfr6rt 

en ny skoleordning på Færøerne med en 7-årig hovedskole og en 

3-årig realafdeling samt 8. og 9. klasse. Fær0ernes mellem- og 

realskole, der blev oprettet i 1861, og som indtil 1923 var den 

eneste realskole på FærvJerne, er santidig nedlagt som selvstændig 

skole, idet den er indgået i folkeskolen som en realafdeling ved 

Torshavn kowmuneslwle. 

I forbindelse med den nye skoleordning er der udarbejdet 

en undervisningsvejledning for folkeskolen på Færøerne, og der er 

hermed tilvejebragt de første læseplaner, der er udarbejdet speci

elt for den færøske folkeskole og med færøske forhold som baggrund. 

Specialundervisningen for retarderede bØrn, der hidtil ikke 

har været organiseret, lwgges nu i rr:.ere faste former. Der 8r ansat 

en konsulent for folkeskolen med den opgave at tilrettelægge og 

effektivisere denne undervisning. Om undervisning af drJve og tung

hØre henvises til afsni tt·.ct om sociale forhold. 

Også ved Færøernes seminarium er der fra skoleåret 1962/63 

gennenført en ny undervisningsordning i overensstemmelse med den 

nye lov om læreruddannelsen på FarvJerne af 7. februar 1962. Der 

er endvidere blevet normeret 3 faste lærerstillinger ved seiPinari

et - en rektor og 2 stillinger som adjunkt/lektor, og der påregnes 

normeret yderligere en lærerstilling på den kommende normeringslov. 

Ved denne faste tilknytning af en lærerstab til selllinariet er der 

tilvejebragt bedre og rwre stabile forhold til gavn for undervis

ningen og eleverne. 
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Skolebyggeriet er fortsat i 1962. Der er fuldfØrt en ny 

skole i Hvalvik og lærerboliger i Husavik og Noroskala. For en 

række skolers vedkommende foreligger færdige projekter, der står 

umiddelbart foran påbegyndelse eller allerede er under udfØrelse -

dette gælder en ny skole i Eidi (o,7 E:ill. kr.), sv1Jr:mehal ved 

Tvøroyri skole (o,2 mill. kr.), en yderligere udvidelse af skolen 

i Glyvru-:; (o,5 niill. kr.) og udvidelse af Vzlstmanna skole (1,2 

mill. kr.). 

Lagtingets studenterskole flyttede fra begyndelsen af sko

leåret 1962/63 ind i det tidligere tuberkulosesanatorimns bygnin

ger i Hoydal, og skolen kunne samtidig fejre 25-årsdagen for -sko

lens oprettelse i 1937. De nye skolebygninger, som landsstyret 

opfØrer ved siden af de nuværende bygninger, kan forventos fær-

dige i 1964. 

Studenterskolen dinittc.Tede i juni 1962 ialt 33 studenter, 

det første hold efter den 3-årige gymnasieordning, der nu er ind-

fØrt ved skolen. 

Statens og landskassens udgifter 

til skolevæsenet. 

:t-:ill. kr. 1957/58 1958/59 l92_2_[6o 19§'2_/61 1961/62 

statskassen 2,1 2,8 3,o 3,8 4,1 

landskassen l 7 2 o 2....4_ 2 6 3 l 

I a l t 3,8 4,8 5,4 6,4 7,2 

Landskassens udgiftc'r omfatter lagtingsfinanslovens § 19, 

d. v. s. undervisningsvæsenet, der dog ikke omfatter sømandsskolen, 

hvortil landskassens uc1gift,,r i 1961/62 androg 163.547 kr. 
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Inden for 5-års perioden 1957/58 til 1961/62 er der sket 

en næsten fordobling af udgifterne til sKolevæsenet. For en del 

er stigning en begrundet i stigende l;5nninger m. v. , men hovedsa-

gelig skyldes stigningen den forøgede al<: ti vi tet r::ed hensyn til 

udbygningen af skolevæsenet på F'DrØerne, og dette gidder såvel in

denfor de ow.råder, der hel t henh1Jrer under h j e:r.n:,estyret - studen

terskolen og h;Jj skolen - so:r.: på feJllesområdet folkeskolen. 

Statskassens udgifter til skolevæsenet fordelt på hovedposter. 

l. ooo kr. 1957/58 1958/59 l959/6o l96o/6l 1961/62 

I,ærerl vJnning er 1.335 1.429 l.5o2 2.545 2.3o4 

Pensioner 234 242 251 86 l6o 

Iliellen- og real-
skolen 144 157 286 255 337 

Ung do D s- og 
aftenskolen 21 27 31 36 39 

Fær~5 ske fri skol er 124 llo 136 251 23o 

Seminariet 65 72 123 114 186 

Ophold på hushold-
nings- og h;Jj skoler lo9 173 164 175 173 

Tilskud til skole-
byggeri 49 51 o 5o9 272 543 

Andre udgifter 34 5o 51 73 96 

I a l t 2.115 2. 77o 3.o53 3.8o7 4.o68 

Ungdommens uddannelsesfond. 

Loven om ungdorrili:ens uddannelsesfond gælder også på FECrØer-

ne. Hidtil er der fra fonden ydet stipendier og rentefri studie

lån til elever på Fær;ciernes seninariU1T1 og lagtingets studentersko-

le, og fra indeværende skoleår 1962/63 er der endvidere åbnet ad

gang til at opnå stipendier til elever i 8. og 9. klasse og den 
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3-årige realafdeling. 

1958/59 

l959/6o 

l96o/6l 

1961/62 

Studenterskolen 
stipendier 

kr. 

19.798 

19.397 

23.933 

52.ooo 

Kirkelige forhold. 

Seminariet 
stiQendier studielån 

kr. kr. 

o 7.ooo 

o lo.ooo 

46.ooo 29.ooo 

Der fandtes i 1962 57 lcirker; Færøerne var inddel t i ll 

præstegæld og betjentes af 16 pr:ester, heraf ll sognepræster (l 

tillige provst for Færøerne), l residerende kapellan, 3 kaldska

pellaner og l hjælpepræst. (l er::bede som kaldskapellan var va-

kant). 

I årets l:)b fejredes 2 kirkojubilæer. Kirken. i Tj:-'rnuvik 

fejrede si t 25-års-jubilæum den 3. novembsr, og kirken i Kolla

fjøraur fejrede i slutningen af novecber sit 125-års-jubilæum med 

præste- og 0vrighedsprocession. 

Under si t besøg i Klaksvik i somneren 1959 gav Hans lviaj e-

s tæt Kongen tilsagn or:1 0n gave fra "Fondet til Fædrelandets Vel il på 

l million kroner til opfØrelse af en ny kirke i Klaksvik. Denne 

kirke, 11 Chri stianskirken", hvortil grundstenen nedlagdes i sorJllleren 

1961, er nu under tag og ventes indviet i sommeren 1963. 

t1ienighedsrådet i Torshavn har i det forløbne år ført forhandlin· 

ger r>::ed henblik på crhv;Jrvelse af en byggegrund til den ny lcirlce, 

til hvis opførelse Deres !Via j e stEGter Kongen og Dronningen tidligere 

har skænket et bel;_;b af l rr,illion kroner af det beløb, der indkom 

ved salg af de femkronestykker, der blev præget i anledning a.f kon-

geparrets sølvbryllup. 
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Samfærdsel og offentlige anlægsarbejder. 

Antal uotork0retJj_er -o@,__FærJs:.r.ne: 

l/l 1956 582 

l/l 1957 677 

1/12 1958 9oo 

l/l 196o 994 

l/l 1961 lol2 

l/l 1962 1166 

l/l 1963 14o4 

Ve,iarbe,ider: 

Pit Øster:1 er EiCli-Gjogv-vejen ombygget over en strækning 

på 3,5 km. Endvidere er stikvejen til Funning færdigbygget. 

På Strøn:;J er vejen mellen Kollafj,iirClur og J:iosvik fuldført, 

og vejen fra Haldorsvik til Langasandur er viderefort således, at 

der kun mangler en strækning på ca. 2 km. Endvidere er arbejdet på 

den 6 km lange str0kning af Oyggjarvejen fra KollafjJrour til MjØr

kadal på begynd t. 

På Suder:,; er den l, 5 kn lange tunnel, som forbinder Tv0r

oyri med Hvalba, nu gennemsprængt. ;3arr:tidig er 2, 7 krr: af den 4 kr.1 

lange vejstrækning aelleno Trongisvagur og tu_r:mellen blevet ombyg

get. 

I de sidste 8 år er der bygget eller ombygget ca. 6o kn 

vej og på yderligere 12 kr:, er der arbejde i gang. 

Havnearbejder: 

Havneanlægget (2 pierer med tilhJrende havneplad$ a Stong

unum i Klaksv:i.k blev fuldfØrt i foråret 1962. Opfyldning for for

længelse ca. 18o re nardpå af havnearealet på bugtens vestside er fo

relØbig udfv5rt i et sådant or:;fang, at der er skabt kJreforbindelse 

mellerr; anlægspiererne og de virksomheder, dGr er placerc·t langs bug-
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ten på nævnte strækning. 

I Sand blev der udfr"Jrt en pierforJ.ængelse på lo r.1 son: 3. 

etape_i en samlet pierforlo::ngelse på 4o m. 

I Vestmanna blev en større udvidelse af kajanlægget på-

begyndt i juni maned, og ca. 1/3 af arbejdet er udf0rt i 1962. 

En forlængelse af anlægskajen ved Hulkin (Sjoar komnune) 

blev påbegyndt i foråret, og arbejdet nærr::er sig afslutningen. 

En mindre anlægskaj er udfØrt i Arnafirbi. 

UdfØrelse af friholderværk på kajen i Fuglafirbi er på

begyndt og for ca. de 2/3 vedkowÆende udfprt. 

IfØlge en lagtingsvedtagelse i 1958 skulle der fra finans

året 1959/6o over en lo-årig periode udføres havnebyggeri for ialt 

ca. 19 roill. kr. Heraf er i de forl0bne 4 ar udf,Jrt arbejder for 

ialt 7 mill. kr. 

Retsvæsenet. 

Po~itimesteren på Færøern~ har i 1962 modtaget 128 anmel

delser af forbrydelser, hvoraf 98 forbrydelser er opklaret. I året 

1g61 var de tilsvarende tal 177 og g8. Overtrædelserne af straffe-

loven fordeler sig således: 
anmeldt opklaret 

~---~-----

1g6o lg61 lg62 196o 1g61 1962 

Vold mod offentlig myndighed l 4 l l 3 l 

Falsk forklaring 6 4 6 3 
Dokumentfalsk 21 l 21 l 
Sæåa:ighedsforbrydelser 6 2o 8 6 11 8 

Voldsforbrydelser g 17 15 9 14 15 
Frihedsberøvelse l 1 

~ 

Freds- og ærekrænkelser 5 3 5 5 l 4 
Tyveri 56 63 54 35 34 46 
Brugstyveri 2 6 g 2 6 

Andre berigelsesforbrydelser 13 12 3 9 7 3 
Hærværk 14 4-1 31 9 2o 13 

Øvrige 6 2 4 2 

Overtrædelser af straffeloven ialt )-34 177 128 lo4 g8 98 
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I politisager er der udenretligt 
vedtaget bødeforlæg af .....•... 26o pers. 298 pers .,. 2o3 pers. 

tilstillet retten anklageskrift 
for så vidt angår ~•·o~··~······ 127 li 95 11 112 Il 

Idømt bødebeløb ..•............. 91.865 kr. lol.997 kr. 44.5o5 kr. 

Tiltale for spirituskørsel eller 
anden forseelse med påstand om 
frakendelse af førerretten ..... ? 

I statsadvokatsager er der i å
rets løb rejst-tiltale vedrørende 29 pers. 26 pers. 

Antal nævningesager i årets løb l Il 

:R..U.Cl.J:.'_ Ji'ærøernes ret indbragte sager. 

l. Borgerlige s~ 

a. stævninger indleveret til berammelse 
heraf faderskabssager •..........•.. 

b. afsagte dommeialt ........•••....•• 
heraf udeblivelses-og erkendelses-
domme . " e •• q o o o ...... o • " .. o o .... o " .. o .. o • o o 

2. Straffesager: 
a. indleveret til berammelse •.••....•. 
b. afsagte domme ......•.........•..•.• 
c. idømte eller vedtagne bøder ...•.... 

3. Fogedforretning~~' indleverede begæringer 
X) heraf udpantningsbegæringer for ra

diolicens henholdsvis 334, 7 og 415 . 

4. Auktioner: 
A. auktionsbegæringer ialt .....•.•.... 

heraf faste ejendo~~e .............• 
ski b e .......................... o .. " ........ . 

B. afholdte auktioner 
faste e jendomme ..........••.. 
s l{: i b e ......... ~ .......................... .. 

5. pokume.qter .i:g..91_~':_e:r:_et til tinglæsnj._gg .• 

6. Protestere<1_<;l_.::,:ek_i')ler og anvisni:qg_er (om
fa t ter alene Torshavn m. v.):: ...•.... 

7. Skifteretten: 
a. anmeldte boer ialt ...................... . 
b. afsagte konkursdekreter ......•...•. 
c. boer under offentlig behandling den 

31. december .......................... " ...... ~ .. 

- o -

o 11 

196o 

893 
18 

6o6 

519 

129 
69 

114 

925x) 

9o 
36 

9 

7 
6 

33o8 

188 

3o7 
3 

2o 

15 pers. 

25 pers. 

lo3o 
23 

547 

464 

149 
113 
lo4 

o 

494x) 

96 
36 

8 

9 
4 

3657 

2o2 

25o 
l 

25 

Il 

1962 

769 
22 

422 

345 

139 
94 
9o 

845x 

72 
25 

9 

5 
4 

3555 

18o 

26o 
o 

24 


