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FOHOHD. 

7\J Pele HH 1Hint1c del t~gt~ntligc Daumnrk og ]Hlawl 
hnve mun-el ulmim1c1ige I'OlH N<Prligo Hamlinger uf :Lore 
ug tullllinisinltive AfgprobtJr m. m., have 1•1n•r_tjertw l1itltil 
m:witct f'nvuo 011 rmatlan Samling. ])el t•twl'itO ]ljwlpe
mhhlt~l1 :oom ma11 i dnn HeU:ltWJulu lmr hall, er t'll uf 
1itlligero Hm·om.;krin:r 'rilliHI'h nfl'aHet, i Auret lR&l 
lryld Vol'loguolse over tle iutltil 31. ilfnj 1850 her iiug'~ 
lwt-~ie Auonluiuger, 11villwu :FodeguehJ:p :wlvfsdg-eli).{ ildo:t• 
har Ymret lJereguet paa ut crt~taUe t>Jler kunnot t•rntaltu 
eu Samlillg nf tlo gtt-ldcml!\ .Anonllliuger. 'For J1Hi.gi lmr 
man værd Jwu\'iHt til ut liflgo de for Vn'l'$iernc gn•lllmule 
Beiilemmol~cr tleh; j tilfml11ige Hærtryk nf JJoYe, th•1s i 
de nlmindeligo tr,Ykte Sumlinger af Lon1 og ]{eHkriptcJ' 
m. m. 

J)cltl\ }'OJ·hold har vi:"i u ok lmttgt~ vwrel fJilt. ;-;om en 
Ulempe lmaclo fnl' ]~ægfolk1 for ltvNu 1lo nlmindeli.!.!t' 
h·yldo Smulinger ore fHUt ut Higo nlilgn~ugeligt', og fol' 
de mcll fn•nlnlw Anliggemlm· hc:;lw~ftigf~flo l<~m1JethmrPJH1 1 
der have mnaUnt O}Hlilgo 1lc for J;'n'l'Jii~me gn~ldPwle 
Bestemuwlst•r }HUtHlnugo forr-;kelligo Steder; hertil kommer, 
at tnllllg'P tulminit.;trntivo Ti tltalohmr om fn•J')f:Jkn Yorlwld 
nf ikke riugo ]ni<•reHH!J ikkn fincle;; optagne i tle iryldl' 
Ramliuger1 og den 1\f:tatle, hvor}lHit ]Jovstoffet m· H}JI'Pilt 

rundt om i dh.se, svmkkur 0vPrh1iklwt OVN' d d. 
rJ:aukeu har ogHIUl titlligero Vll'rd }ll'l!YetHlt }HUl a{ ni~ 
hjæl}JO t1ot foreliggmultl HanJ. .Allen~de i lH:-:;Bt'iag~'smu
lh!gcu 1853-54 rdlmlo Hau1edt>B .FwrJiernos davn•rPlHlt) 
ReJll'll'sentant i :Folket.i11get en Opfordring' til vedkom
meude 1\liuistcr om at forunsta1te udgivet cu Samling 



nf ile :rn•lat'llihl fmnin]w A1Hmlniuger, h rilket l\ l i11isteren 
c1o::r nf:+log. Heuere har Hppr~hU1!1n1et hvilot, hultil dd 
i ]JHg-iingr>}{amliugcn 1894 patt ny lllev n~jst vetl ut til 
Tinget itulkomuH't Atulrnf!t'm1u1 der tlog ikke r,trto til 
-noget J~t>tmltu:t, idet lJ;inget i Samlingen 18H5 ntl:-latte 
Hu.[!en indtil vhlt'i'i~. 

]~ftLT :d Vi UUth•rieguede i J~r]~l'Ut1e];;p Hf r1PHI)iL'l'll(> 
'ved tld 1rit1til her;;kentle :Pnl'holtl havde HllmM Lnu~ 
tiugd nt ndarhl:jtle l'Il fu•l')l:'*k ]JOYJ-iltlllling, Yl't11ng rnu[!'Ot 
i Ramlingen 1897 nt ,,fol'llllHtnHe 1Tdgivc1:4NJ ni' en ]JoY· 
t":llnliug, im1e1wl!lemle Ile nug-tPltlmule sær1ig tit•rtl~ko :Lovu 
m. m., for saa vhH 'Kl·ntl;-;kalJ til dPm nn:-<(~n fur nt YH'l'P 

nf Interesse for tlt•n hl'l'V:etTlH1e l1efo1lming•:, og .lusiihi
miuisteriet lutr derefter tilsagt et_- rrilt;kutl til Udgifterne. 

Imitlh,rtitl have fm,r~lwlligo l!,orhohl - fonulen tle 
i se1re Opgaven 1iggem1t: Ynn:>kc1i;..rhedcr - lwvir1H~t! 
nt vort .:.'tt1n:ir1t- ffir~t 1m har kmuwt fore1wggp;; OJl't•ut~ 
1iglw1lPn. 

1\Icd 1lmt;.;yn til Ar1wjtleit; Jllnn nwu Ilet for;.;l 
1H~mn•rket') nt 1let -ikke Jtnr vu•n:t vor Opgave nt aiYe 
en Hamlin g af nll e for :F:PrjiertHl gwldPut1P ] J OVe. · Et 
mmrlnnt ATht~jclc vilde dter ],nvglvuiugt>ns 'Pi!;;tnll!l ikke 
Kunne utlfilrt:H nmlcrl('tlt_•t> t:lHl, n t 1let tlog lHlH man;.w 
Punlder mnnttl1 forlllivu tvivbomt:, 11\·:ul flpr er gtP1tlentlo 
Hd, o~ Hr:.-nltntet kmule detfor }lPlY i hethde }'alcl ikkl' 
vente,.; at ville BVnn~ til tl1•t ArlJejde og- dnn ]lt'ktlslnin~, 
~om tuaatie 1\UWlHlPr:. ])Plte gn•1dt•r mtYll]ig- ugrma mt'tl 
Jl(~ll:"j'Il Hl Christian tlt'll l<'emtPs :h'"ono~kt• J.ov. l~n lJtl~ 
!.ntve nf tln entlnn fol' VrPnltn1te gn·ldcmle ])elo nf denuo 
~·iMe gnmd~t1 rrikl;:crt vwre nf rdnr Nslte; llH~n l11•r frl'lil-
1Jvr1et' :-:i!I UH~tl HPu!'Ylt til Man mnng1~ nf ]mnm;.; ]Jp:-;icm~ 
ll;l~hwr ri·~·ivl -~ dt\1;, om de llOJ..tt';; Hilule have kumwt 
H11BeH HOtn HllVt•IHleJip:P pnn }~H'l'_llt'l'lll'! dt•}F, Olll ng i 
hvi}ktot Omfang Ile ere hlenw fortTlf'Il[.!iu n f nyere Lnn~, 
~, at t•u .Afg~irel~tl knn n!l ]JovgivniugKvejcn viltlo lmunc 
in~>fl't•f' mNl 1h•n forn,ltlne Riklwrlwd. 

Yi 1un·o ~nnh~ill'B maattet irul.'"lkra·uke oH til - smn 
tld fremg:mr af ]logens ~rih•l - nt 1111•dbtgn Ile !4lPrl-i%f 
for },n•nlerth' gældt:n!le ]~ovo og tuhuiui:.;hntive HL•:::h·m
llH~lHer. .AJ pra1diH1w HenHyn ure dog enkeltP u•ltlre 
I~ove optngne1 s1qiut do ikke ere givne ulone fm· Væt
!iet·ne (t><1ut1el1cH Vr. 12. HeJltln·. 17H2, 20. ~l an u ar 17U7, 
B . .Ft•hr. HH O),. lip;l'BOlll og;.; n a uor.rlo fnl' lu: le ]\:nugerigd 
gn~ltlew1c llJ'l'l'C J;oYe t-re mrtll\t>lte i lTtMrng, nPm1ig 
l':lnadmme, tler have tH~>rlig ] ntert•EEP! og n f bvilke do 
n1one for P<l'l'J1l!J110 r.rrehlcmle llcBtcnune1r<er ikke vilde 
kmme forst!lnl5 i:mlerodc. 



De su•rlig for :Fn~l'$iCrne gn~ltiende l~ov1wsfmnme1ser 
ere, Hna vidt mulit,rt, alle nptngne i Samlingen. l tlmmn 
Pr_ ligdeelen medtaget Datmn og Titt•l for tlo emlun, 1wll 
dh•r deh-h, g\Plåi'JHle nlmiudelige J ... ovt>., ;-;om red HærligP
Bt>stemnwhH•r, Yll'rc sig kongelig ]h>.>;olution Pllt>r Knu
ce1li~Skrivel-t>c tjfr. ligl. Jtm;ol. 6. ~hmi 1821), lJIW cllm· 
kongelig .. Auorrlniug, eru satte i ]\ndl purt :F'mr1h~rue; 
\'t~ll tle ani$irte ]~on: man dog mærl~es, nt ntlski11ige nf 
tlt~ln P re ·a~ tul r e d~~ vccl Ftnun·e Love. ]~tul videre er i 
Utldrng (cma kortfattet, som tlet har knunet fnrt'ltefl 11wtl 
'rydeliglwd og Jt\dthtu'm1ighc1l) optugøt nlle ot~ tilga~nge
lige, tiærlig for Va·rslPrne g:Pldemln adminbtmHve 11d
illlc1:-;er1 som have uwre nhuintlnlig ]~Piyduing, o~ tilliMe 
JJnglt~ :ulmiuistrnUve AfgJJrel,<;ur om H}JceieJle Yorllol1l, 
nom kuuuo nntnge~; nt have Jntcrt>sse for vidPro :Krell:c;n 
nf Befolkuiugen. 

A t lJoYrmmHngenn Om malle er hlevct Rl\a lwgm·nKPt 
f-!Olll anf}Jrl, dl clog formentlig ikke mcrlt)ire s:m ~tor 
Ulempe, HOIU det mulig lmndo Hynes. Hos dn J~ml>P1l~~ 
11Ht'IH1, der lwuytte Samlingent vil det fnmJiduo J\:eml~ 
MkttlJ til den almindelige ]~nvgh·uiug for ]\ ongerigt>l 
kunne forutlH:l'HeH; og de ]3P;:;temmelser~ 1lt'J' 11H\"ll1ig 
ville intereHsere den lwrv;nende ])efolkni!Jg, nngnn !'Ha
dunue }'orlwlll HOIH f. ]~kH. JÆmlhovmsoll ni4 ]\umnmlml· 
YH'r'eH, JHHt hvilkl~ Omru:uler 1let egentlige J\ougerig('H 
Lnvginrillg t'!' nnn gotlt HOlll utleu din,lde Jklytlttini! for 
:J.:ænH'l'ne. 

Augnamule Jleuyt t dB en nf T.~ovKnmliugen vil d d 
nutngo1ig \'!Pre tilt~tru~kkeligt nt lwnYine til Hagrt'gi;;tret 
og ile nll ile ·rorr>kelligo He:·ltetmJH'l>~rr auftlrfr Nntt'l'. 
])d t11ml dng udtrykkelig lwma•r].;er; Rærlig mPtl HPJlHYII 
H1 tln IIYPl't' ]..~ovt! om 1Æiulhoforlwh1eue. ni tlet oftt~ er 
"tdd~~omi. 1n·i11.:e af de iitlligero gwldeu:le HeniPlllllit'hPr 
tler t'l'<' ophwnde YPd tliHst~ Lon: tlel' ikke intldwhlP 
utltrykkelig 1ftltnlt•1:-:e l1ermn. J>efft• pwltlt•r snn1t•t1t:.~ 
JJOY 4. :i\Iurt:-1 lHii7 om "l'1lnkii'1ning af Pn•llt>nlwugcr. 
Yi ]ulve ikke nH•ni nt lmnlt• komme hul pna BIPrUg ut 
frt'BHll'ngt• og lH•nvnn! diet.;•• ~rdd, HHlll hare hun 1u~nvi:>1 
til tlP 1-io\·o, t1cr ]Hill hn•rt :Puukt maa tages i HPhugt~ 
uiug. ])e HJlmw.;m1wl1 der nuwito npntan vt•tl J.ovene:-: 
...Anventlelnt>, mnn 1-l.ci,!!CH nfgjorl P pft Pr ( )m-.tn'tHliglwtlPme 
Yt~a Domstolene eller vea utlminiMrnth-p l_TdtnlelseJ'. 

Hom (hmu11ng for Udnrlwjcll'lsml nf åeuue J,oy~ 
snmliug e1· hPHJt t et fplgentle Hnmlingr•r: 

H e h o n H .1•1orordningm' uwtl l;,orb:dt t>h:n n f A 1-
greeu~U nni11g til 1870 o:r derefter ]JodiilPIHle; Vogt-~ 
m a 1111: ]{gl. Hertl~Tiph•r. Ht•r;olnt iow·r og .Kn11Pgitt1hreYe1 



forbut uJ Algreen~tffn:!ing og C. lTHrdug; 1\Iinisterial~ 
tidende A.; Schwnrfzko1Jff: Kgl. J{m;kri]1ter og He~ 
)4n1nt-ioner, J_.oye ()g ]~ks_prrlitioncr, n rjstligheclen i ] )au~ 
mark vt~dkomnHmclej Rkihr:;tcll m. fl.: Love og Eks~ 
]Wditiom•r! VC'dkonnneude KirkP~ og SkolPY!PfH'll; 1Tl cl n l l: 
Ht•n civile :\fedidnn1lovgin1ing, forhHtt uf .Tol!. 'M$il1C'l' 
og dt'rPftor uf Hoff; VeterHcns og .TiirgHHH011H 
Lov1P1u:;:ikn, Hnmt, de-n fornmvute Snmling ni' 11er iingln•nte 
Anordninger og enth•lig ]i'mrrs Amit-; At1i:h?. 

lclnt vi hervt:tl ovcrt,rive vott Arlwjde Hl Ofl'euUig· 
lwrlen, skulle vi 1amw~rktJ, nt. vi mrd 'l'nlmPm1igltetl Yilll' 

nHHltagP OplysningPr om mn1igP FPj1 og l'dPl:HlPl~Pl' i 
Hntulingou. 

C. Bærentsen. T. E. Bang. 



Auort1ning om ndski!ligt JHta l•'ærø. - - - lti13. * 12. ]~nhver afgangen J>rmsts J~nke man, sa:t l!i, April. 
ltengo 1mn En1w forbliver og Rig ellers skikkeligen 
og udt~n Forargelse forhohler, og mellmindre den 
eftPrlcomnwtHln Præst pua lideligere nr:uu lo UlO{l 
Jwmln mulerletles kan foreum;, Anneksgnnrden 1) ller 
i KRltlet ufornwut nyde og heholtle :!)~ og derKom 
tn.•ntle ]!Jnker udi eet Kald skulde ha~ntlos at komme. 
da llele åe sig halvt i Hnntlan Anneksgnnrtlens Jml~ 
_koml')t; tlog skal Hamnw A.11neksgaanl~ nanr ingen 
J~nlm mere er, I)nnsten igen tilkomme. - - -

{Ueskr.satul.) 

lteskri]Jt ilil J<'. Gttbel), -- -- ~- at fra St. ~fik- HiSS .. 
keh11lag nmstlwmmtmde skulle nllo Kongnus UJHleJ·~ l:!, 1\laJ. 
:.;aattPr paa Pn~ro, lige !ianvol nom de i Norgt>, sig 
efter dtm nu vefl Trykken forfa~nligede l'\orske Lov i 
nllu -:\Ia:uler rette og forholde samt sanvel alle OrPr-
som Uwlerilounnere og Hetteus BetjPntP JHt;t for
lll'llH~ltlt:e It,a,ro i nlle fon~konnnemle :;;ager og forP
falt1Putle T..~ejlighcller efter fornævnte Lorhog kellile 
og dømme. 

(lteslu.saml.) 

J?orortlning om Jimulelen p an }'æ ro og a!lllet lli!H. 
Lantiet ''tlllkommmuhl. ~- § 8. nlP<l 'l'iP!Hl<'n ::" :ll:tj. 
nf ].,aar skal efler ganmwl Hn~llnuw forholtll'~, saa at 
intet nyt ImlhyggPrne til Besnering pnnbynle:'l; og 

1) Anneksgaanleue blcve tiHagtc Pra$teemlwderne vetl Fr, 
S, AJlril 16H2 {aufort hos Andersen: l•"'tcnlertw lGOO -l 'ill!J, 
Sille Bfll-fJ2). 

2) .Hr. IL U. ltl. Skr. 2G. Januar lR.H4. 



2 J.'orortlning om Ilnn!lelt>n Jln:~ Jo'æro m. m .. 

1691. ::mnRom I1.,:tfll'<'1In ofte paa Klip}lPrne forkonnne, sua c1Pr 
HO. 1Inj. ingen Fnrit bm gorm; pan. vidt>re l'lHl, hviH som slagtes, 

saa sknl Iler lwrefter ej tiemles af videre Fa.ar end dem, 
som slagtes. .i\Jed Uhl-'l'ienden sknl der i ligo Mande 
forholdes :maledes, som det af gammel 'f id- hrug1•ligt 
V:Prl't lmwr. !$ !1. Af hver :Mark .Jord Hknl herefter 
H fæn;ske Gylllen og ej Yidere i Fæste t,rivm; 1), og 
til at forekomme den Underslæh1 mnn herimod kunde 
l1egans, maa den ældr;te Søn 2) efter sin Faders Dml, 
hvor J.:uk('n sig ej igen vil hljfte og Gaardnn ej selv 
lw~dddc, den nhehindret for l<,æste nyde og, s:ut lu_•ngo 
han KongPUH Rettiglwd dcrnf mlreder, behol!le; :1) 1la 
og Fogtlen sig med Rin gamle Oppehorsol Hkal latln 
noje, lll'mlip; nu•t1 Pil Dn1l'l' nf h\'Prt Fa~::,telJn~v,-1 ) og 
ikke nf h v Pr en 1\farlr ,J ord noget :;ueraelns, wlt•ti 
anclet nt fordre, ellt>r IH_Jgt~t um1Pr Nnvn af SkrivPr
JWnge, for Dnmg, eller 1 andre ~Inac1t~r, at tnge; og 
,]w] det for <lPH ht'<lre Rigtight'dH Skyltl i Ji'a>Hte
hrevPne im1fm·es, 1rnu1 i Hfta :\Ia:ulo mlt,rives. 1 nvriMrt 
slwl llPt ikke tillade;.; nogen lwrdter at fa•.ste Pll 

<Jnard eller .Toril, som hnn ikke FiPlv ll111ger, for at 
srettP en OjJRidllPr cleqJrut, dog at jngPn fra dPt Sh·d, 
som han nn nllPl'<>lle Pr bosat p~n: clerved fortra•ngPs. 
] lige MntHli~ tillnder; og rra'Rtl'l'lH!S Horn dPr }Hlit 
LandPt nt ht>konnne }p!'iige HnmlPrgannle, nanr <lo 
hortfwstes) lige Yt>d nwin• LnwlPtH T11tlhyggere i Pa~stl•, 
uaar dP ~Jortlerl!P r·wlv vil lwsitldt>r dog at ingPn flpr
Yl'tl pnPjndict•rps, utlsto1l<•s dier fortrykk1•s. Og sknl 
ingpu .Tord d('r pna Lnndet lu•reftpr 1ll'les nlll'r hort
frPstPH i mindrn Dnle Pncl, nt jo hver Person fnnr 
li ~Jarl< dt•raf at hesitlde, og skulle tie .Jordt'r, wm 
nu mli mindre Dole ere 1h-MP, lwreftPr, nnnr dm'P!-1 
Hrsillllf•rp Pnten dø eller .• Tonle11w i andre l\fnndt>r 
lovligm1 hlive ledige, ved LPjlighC'd Rrunles og andre, 
som næsthosliggtlntle ,lorder lH•sitlde, tilhylles.~-~~ 

litll. J{gl.l{onllrmation Jllln t'! Forslag til ru ]<attigt>s 
28.Aue. liasses Oprettelse ]Hta I•'a>ro. (AmtHfnttiglmsst•n.)·1) * l. ,\Ue Bontlt•r, Hom fa"te Gnnrd<' f""' 2 1\fnr

kPr .Jonl ug dt•roYPr, gin~ ungPt YL'il i'æstningPHS 
rriltrwllt•hw efter egt•t Gotltlwfiw1P1Hle. fl) § 2. For 

1) Indfæstningen er nu bestemt ved Lov (Nr. 70) 2B. April 
1RH7 § 4. 

2) .1fr. hulm. Skr. 2:) ::\Iarts 1Hfl0. 
nj .lfr. Lov (Nr. H3) ':."!fl. Fchmar 1871. 
4) Forandret ved Sportelreglement :10. ?tlarts lfl:J(j ~ OS. 
:J) .Jfr. kgl. He::;ol. 1~. :Maj 17!Hi, Heskr. V, Januar 1827, Fat· 

tiglov (Nr. !J7) 10. A11ril 18!1fJ Kap. l ng II. 
D) ,Jif. Fatti~lov § 1B 1'. 



Kgl. Konfirmatim.~ IHUll,nntlats for en PatHgkasse. a 

:f]kspe<litionerne nf lvmcelliet tmga<uende Brudevielse 1767. 
n.t holde uden forvgaaemlc rl'roloYeh;e og Lysning nf 28. Aug. 
Prædikestolen, betales efter Provstens hillige 'ril-
sigelse efter enhvers Evne og Formue. 1) § 3. Af 
alle Al'l'eskifter, hvor der ej findes Børn, men alene 
Udnrvinger nf Sidelinierne, tmten Rft!l samme ere 
myndige eller ikke, 1Jetales, nttar al vitterlig Gæld er 
fradmgen, 2 Gylilen ') pro cellto, som, naar Skiftet for-
rettes af Skifteretten, nf den im<Hltages og aflægges 
Regnskah foT til Kassen, mon, naar nf Snm!ræmler 
skiftes, or>pebærcr samme Steds Sysselmand efter lovlig 
Vurdering smnmes Andel og derfor gor Kassen Regn-
skab, da og den 1 Gyltlen Jll'O cento, som disse Skifter 
ikke erlægge til Skiftesalær, henmiler inddrages, Rom 
metl ovt\ntnrfHrto udgør 3 Gyhlon. 3) § 4. Af kongeliu· 
koniirmerec1e ~I:esfttnwnter er1a•gges vCd Testntors Død 
og 'l'estamentets Eksekution l' Gylden til Kassen.'') 
§ O. Af Gavd>rt~ve og I.1ovens 'restamenter, snave 
recipro1w 0) imellem .ii~gtefolk utleu .At"inger Rom til-
hultn Gnyer til Udnrringer og nudrc, gives af Dona-
tarie 6) ve<l 'l'estamentets Eksekution efter llonatoris') 
llflll l O Skind 8) eller mere efter enhrers Behag. Og 
om t1issc tvende Po;.;ter tilkommPr ilPt Sysselnuentlene 
aurlig at inkvirt•re og til Knsse-I>irektlottPn at gin~ 
deres edeligt> Attt~st~ at rlem ej Ht>rt~ ert> herirh1te 
t1ftei' nøje Tllh.-visition", som noget i saa Ealtl hor er-
lægge, end derntli bliver mentiotll'ret. H) - -~ -

(Utr.) 

Reskript (til Htiftshufalingsmanden og Jliskoppen 177H. 
(n: er Sjml!at:ds. Stift) 11'). §,l. , 'J'il at have Opsyn m<•<l 1;, N v hr. 
'J'icmtlens nt,rtigc l deltR' skal 1ler pun Lantlet nnortlut>."l 

t) .J fr. Fattiglov ~ l H tl. 
ZJ l Gylden ;;;;;;; 80 Skilling l)allsk Courant eller lligsnwnt ~ 

1 1\:r. lill Øre. " 
3) J fr. kgl. Reso]. 1H. l\Iaj 17DG: Fattiglov § 7 h. 
1J ,Tfr. Fattiglov § 7 c. 
5) n: gensidige. 
1;} n: Gan:modtagerc~n. 
i) D: GiverPns. 
8) l Skiml ':::c: ·1 Skilling Dansk Courant eller Higsnumt; albma 

lO Sidlill ::::::._ Sa Øre. 
11) .:rrr. anf. lAlV § 7 t og § 10. 

11l) lle~krijltCts lJestcmmelser (t1er il!llge dcts}Jræmisser ".mide 
bande Konge~, Kirli:t'w og Prm;otcth~udcu) N'e ikke h:~vcdc 
ved .nogen ~y m: re Lov O f! cre derfor optagne herl uagtet 
de l laJJg 1td tl!kt~ ere l1levue 1Jragte i ,·irkelit! Anvendelse 
Of! lltt1 l'iter at Fiskc>tienden er ophævet vPd Lo·.;. 1Nr. ,14) 3(t 
2..Iarts 11:'!!2 *l li, i Ilet væHmlige lun· e mistet drres Betyduin:r. 

l" 
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li77fl. ~ af do største J,o<lHi',jere nf 0<1Plsmmn<1 eller andre B<m-
6. Nvbr. der i ethvert Byg-dolag. p1m hvis Ansvitr nl h<wi~lig 

',PimHlesvig, som i Bygrlelnget bliver lwga:wt, og som Ile 
ikke betimelig for vedkommende Systmlmaml have an
nwl<lt til Hettolso, slml ankomme efter lovlig llle<llnrL 
!j 2. Disse Ops.rnsmn;n<l skulle lHlmel<les. efter Om
gang af hvert Stetls Sysselnuuul og vedbhvn s:uulan 
}!1orrctning hver Gang i R Aar, da 2 andre i cleros 
Rted skulle mlntcnws) og dn Ilerimod nere fri, iml
til 'l'uren igen 1nuu1o komme til !lem. § :J. Paa dPi 
do lwrtil kmnw lJliYe forsynede med den lwhovendt• 
1\fyndjglwd, skulle de af :Lnndfogclen nrPruu~re in
RtrnerBs. saaledPs som han efter hvert Stecls Bnl'lktlf
fnnlwrl 'mnntte fimle fornmlrmt; og Rknlle cle h~wt> 
Frihocl til at tmdenH-Jge 'l'im11lens Higtighe<l, nj alene 
straks paa Stedet, hvor og nanr den ydes, men endog 
Riden ofter, n~a at ladu sig, saa ofte de mn.atte flwlt• 
cl1~t nndigt, form·ise og efterse INsk, Korn t~11Pr mulet 
hvornf 'l'imulen maattP vmre s\·aret. efter nt saadant 
alh~redn vm· iiHlhragt i vedkomnu{m1o 1-CjPrns HnsP. 
§ 4. Kirkeværgorne, som lwr -vrere forskelligP fra 
Upsynsmæutl(~1w, Hknlln, nnar dot Jln:unskPs! vmrP 
pligtign at give fnlrhhendig ]forklaring om Kirlmn~ 
Andel nf rPimulPn~ Pj almw iil OpsymmuPwlenP, paa 
riot dbtm dPrnftnr kunde IH'rogne, hvor vidt _KongPn 
for Hin Andt:l al' 'riPtHlen for tlet Anr var skPt tlPn 
fultiP Hel-, nwn og ismr Hl Hys:wlmm1Hle1w. som slmllt• 
vaagt~ over Opsynsma~ntll'ne, ja og til J.~ntHlfoglli'H, 
som skal haxe Ups.rn o v Pr tlPm alle; til hrilkon I~ w lP 
Kirkeri\'rgerne skulle IWjngtig oph•gue alt, hnul dP 
mm1tnge af Kirkem; 'riewle~ samt uclen Y:Pgriug nwlf•r 
dPrrs Hwnder opgivu Optcgul>l:·w dorpaa til alle hhw~ 
s:u1 ofte det forl:mgt•s. O~ paa flPi alting kan dt'S 
rigtigere tilgaa imer mell J-i,islmtiemlPn, skal samnH' 
altid, hvor det er mnligt, af'srettes i Opsynsm:.t'lH1Plll'!'i 
Na•rv:PrnlsP og orl'rlen•rt•s tlt>m iil sikker Bt•\·aring 
og, ifal(l de formedelst lodigt ]!\n·fald knntle Ytt'l'l' 
fravæl'tmde, da i 2 lJmnu•mmnds ( )rornerdRe, som i 
Jornotiunt_ Pall kumle tierom til 'ringe gnre edelig 
J•,orklariHg. § 5. Dt•rsom ( )psyusnul'tHlPtie m1i de til 
tlotto Opsyn lwrmule Horretninger slmlde iludt•s for
smnmeligP, slmlle dt> IIPrfor staa nwlor lovlig Tiltnl«> 
og, foriltlen at erstattP llPu for litkt t~rlngie 'riPwlt•s 
Ht~lnh, s:wle1lPs som HyssPlmalHlPn paa KongPns Yt·gJH' 
samt J)rH'stt•rnP og Kirk<'ra•rgerue sammP km m P lovligt·n 
lwvise, furste Gaug straffes paa 2 f:Prosko G,rhlPn 1) 

1) l Gyltlen =··-~ 80 Skilling- J)an:;k Courant i•ller Hig::.nwut 
1 Kr. HG ~)re. 
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og, ifaltl saaclttnt sker oftere, da pan dol>helt sna 177H, 
1!1{\.g(~t, l1vilke Bøder sln1lle lwnnne til lige J)f'ling n. N v hr. 
imellem Angiveren og tlcn Hl Bctlerint.s og Losgn~nge-
riets Int1skrronkelse pna Færø i sin 'J'icl gon~ncle Inel
retning eller Stiftelse, til hvis Beilste den Del af 
Bøderne, som RnflledPs mnntte im11wmme, sknl op
lmgges, indtil den kan knpnno i Stm~<l 1) Skulde 
derimod Oysynsmumdenes I• orseelse belnoles at have 
sin. Grund i forstetHg Svig }Jnlt cleres Side, Hkulle de, 
foruden at erstatte det i 'l'ienclen lidte• 'J':1h. bøde 
første Gang 4 og nnclcn (~T:mg H Gylden CHer i 
:&Iangel af Betaling lide !HUL Kroppen og desutlen 
tløm_mcs· nvtPrdigo til 1nmgero ttt Yæru Opsynsmænd 
eller nogen T_id ut kunne lJliv-c enten OJmynsmand 
eller Sysselmand. J;igrledes skulle og svignhri:.igc 
CPiCJldevdere, formlen den forSH'gno 'l'imu1es dobbPlto 
Bctalin"g, lunle føn;te Gang ·J Gylden og anden Gang 
do!Jl)(•lt salt meget eller i ]\fange! af Betaling lide 
paa Kroppen. · 

(l!rskr.saml.) 

Forortlning anganmule ad~killigt Agt>rtlyrlmin- 1777. 
gell og Tjenestefolk me<l villere J>aa I•'ærø Vt>d- :!L )!nj. 
kommende.') § 1. Sysselrumnclene paa Fll•rø mecl deres 
2cle llfænd skulle herefter, naar !le omrejse for at t>ppe-
bmrn Kongens Uhltiende, overalt eft(~rso og mtmn•rkn, 
!mul .Jordegods enhver KongslejlæJHling l>esiclder, og 
hvor stort Stykke hun <lernf for det A ar har dyrket; 
befinder lmn da nogen, som lwsiddPr til Agenlyrk-
uing l1ekvemme Pla(hwr, at have været forsommelig i 
at dyrke sin Hø eller Agerjord, hur Sysselmnn<len 
sligt for J;rmdfogdon tilhørlig at angive, Rom Rknl 
vmre pligtig strnks !'"" lovlig llfaacle at tiltalo den, 
som sig i sn:ulan l<orsmnmelse har ladet finde, til 
d<'rfor at stanile til lietie efter Loven; til hvilken 
Bnde alle Kongens I..~njlrom1inger efterdags skulle j 
<~eres l?ygselhreve udt!yl<kelig tilplih>tes, under vedhorlig 
Straf OJ alene forsvarlig at dy.rke, hvad Jonl <ler allerede 
maatte vmre optaglm til KornavHug ved deres (~narcle 
og -Pladser, men nlH1og efter hvert Steds LejlighPt1 
o_p Omstronelighed efterluumden at se endnu litern 
Kornl:mcl optaget. Hvorimnel Konaens Lc•jlmndinger 
~~~~~~~,-~~~~ andre af Bontlestauclen i :fi!tcrn, som m natte 

l) l~n snarlan Intlretning kom, saa vidt vides, ingen Sinde i 
Staml. 

2): Forordningens§§ 2-11 creophmvede ved Tyendelov 1 G. Pehr. 
l8f1G § 74, og Porordningens S 12 er bortfalden ved (alm.) 
I.ov om Straffen for LfJsgængeri og J3ctleri af 3. JJ!artN 1860~ 



6 ll'orordning nng. Ågordyrlmingen Jlaa Fmrø. 

1777. bevises at udvise nogen særdeles Flitl i Laudbrugets 
21. 1\fnj_ Drift og Jonlens Dyrkning, kunne vente at vorde 

efter bethulende OmstændigheJ.er betænkte enten med 
Præmier eller andre passende Belønninger og Op
nmntringer. - -- -

1790. l'oror1lning om en ny Interims·lndretning med 
lB. Aug, liandelen 11na Færøerne for 5 Aar. 1) - - -

!l 7. Med Værrt og llfani skal ved denne Hamle! 
forholeles saale~es: l) l Alen skal indeholde to 
danske Fødder og deles i J{ vartOr ~ ottende og 
sekstende Dele. Hver <husk Fod !lr en halv Alen 
og lwlder 12 'rommer, og hver 'romme 12 Linier 
eller Stma. J~u dansk J<,am er a Alon ellor G Jcødder. 
2) Den <lanske Korn-'romle, som 111leu ~'op holrler 
144 Potter, skal hestlUl af 8 Skmpper, og hver Skæppe 
holde 18 Potter; en SalVJ'onrle skal holde 176 Potter,') 
en Øltonde lHG Potter, et Anker 3\l Potter, og en 
'11rau-'l\mde 120 Potter; halve1 Fjerding~ og mindre 
Dele af hYert Slags efter Proportion. En dansk Pol 
holder 4 Pmgle, og en Pægl 2 halve Pægle. !ll Seksten 
flanske Pund skulle gtlrc J Lispund og 20 Lispund 
l Skippund. Et Pnml holeler 2 lifark e lier l il Unzer eller 
32 Lod, l Lo<l 4 K vintin og l K vintin 4 Ort.")---
4:) Al V ægt og l\Iaal, som i K uh og Snlg snmt al 
Slngs Handel og Oppelmrseler mna ln·ugeB, skal væn~ 
tilbørligen stemplot eller brændt, om det ellers skal 
at,rtes for lovlig Ymgt og )faal. 5) lågesom Magistraten 
i København herefter som hi!limltil hlivor ene be
rettiget; til at 1:u1e gnre, stempl<', hræwlc og forhnwlle 
al Y mgt og l\Iaal, saavel for Hamlelen paa Jilæroerne 
haatle til eget Brug og Utlsnlg der i 1Jandet, 
tWill og til A fbetjening for Ønig1u•tlen sammesteds i 
deres Emh!~tlsforretuinger, mm huler Kongt~n for LalHl
fogclen, saasel som for enhver af tle H SysselnuPncl 
fi:llllmestcds1 anskaffe og opsende f1ilgenrle ntHlvewlig-sh: 
Horter justeret l\Iaal og V ægt, 1Hnnlig: l Km·n-SbeJ)ppl 

1) 11Iedeu!:l Forordningens BestPmmelsr:r i f}\Tigt ere satte utl 
af Kraft ved den senere Lovgiming, ere Forskrifterne i 
§ 7 om ltlaal og Vægt til Dels endnu gæltlende1 jfr. Ilau
tlt•lslov 21. :\farts 18fl5 ~ U 

2) .Hr. Kane, Skr. 17. Septbr. 1S:JD. 
3) il~ndret vetl J~ov 19. Februar 16611 hvorefter Enheden for 

dPn ahuintlelige llandelsva~gt t:r et Pund, hvis Vægt P,f 500 
franskf: G-rammer; 100 Pund utlgore l Centner; Puutlet ind
deles i 100 ]{vinter, Kvinten i 10 Ort. -· Mediciuulvægtt~n 
og Sølvvægten ere det franske Gnunsystem, jfr. Love 14. 
Februar 1868 og 16. A11ril 1873. 
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'/, Skæpp<;;. et Fjerdingkar og et Ottingkar til turre 1790. 
Y arer, l -" jerding og Otting til 'l'rarunaa~ l Potte- n Aug . 
.og •j, Pottemanl, samt en hel og en halv Progl, enmt-
~ å.:f Tin,. l ordinror Jern-Alen og en 2 Lispun~s 
lhsmer; hvilke Sort<:t·_Yægt og Mani s1.-l!lle tJene til 
Brog saave1 ved Stn<hgheders Afgørelse om Maal og 
Vægt, være sig .imellem ~dbyggeroe in<lbyrdee eller 
-ved Handelen, som og tp M~deller for, hvad Jllnal 
.og y ægt .Almuen forfærdiger til e11et Brug; og skulle 
.Syilselmrendene være forhundue til stedse at holile 
ilmh i forsynlig Bimu:ing, hvorfor de og som Inven-
tnria \•cd deres Embeder fra· hver Formnuil til Eftor
mand·Blffille ·afleveres, Jmmlied saavcl som nit nu <let, 

· <ler angnår Vægt og .Mlt.nl og s»mmes etto Brug. 
-StHittmtrl1anden, eller Jwem luin paa sine Ye:p>e der
~ beslcikker1 skal· have vedhørligt. Opsyn. tl) Efter 
.{\jg8e Maa1 tillades J.sandfogrlen at JUstere 1) Skæpper, 
Fjerding- og Ottingkar, hele og halve Pægle sttmt 
:Aleumaal, som milbyggerne ma11tte behøve og for
limge til Efterrettelighed i deres Huse, men ikkP 
Bismer-Yægt,-ej heller noget MMl enten til Brug vetl 
Hamlelen eller for dem selv, som original da 1llt 

. 'BM<lrmt Mahl uvægerlig bør anskaffes fm Købeuha ms 
:J'usterlæ.nnner; . ·fugen ma:1 og i Færøerne unclerstnn 
1lig til selv at justere Ma.alekar eller Alenmaal til 
Hushrng, som llllll forfærdiger, eller sandant lllnnl 
til andre Jtfhæn:de, inden det er af Landfogdon efter 
Origfua]maalet iusteret og brændt. l vidrig l!'ald for
lir:viler den, der bruger SMdant ujusterot lllnnl, for
uden Maalet selv,· hvad lmn hver Gang hamlier med, 
iil ;Angiveren og desuden til Stedets fattige ilen fprstr• 
&ng lige Ban meget som detB Y rurd, men anden 
oGa.ng det dobbelte.'). 7) 'De Mærke~! som hmmdes 
pna de s:ulledes jusforede Mnnl, skulle rettes efter 
dem; der findes llll.l1 Originalmnalene, ]llllt det 
11ær, at derpaa, i Stedet for K, som or Køhcnl1ams 
·Mrorke, :indhræniles et 1!'. 8) Da tt! Manl og Yægt 
herefter skal ~ære indrettet i l!'ærøcrno pan · furnu
førte Mandel Bat\ skal al gammel Y ægt og Maal straks 
'Sættes ud at Brug ved Hamlelou - - -. 9) Merl 
-det rette danske Alernnaul skalmaales alle Slag:; B:umd, 
:Snore og delllige, som i Alental Jllejor at forhandles, 
'!!amt Lærred, Klæcle~ Ynilmel, I~attun og alle Slags 
:Stoffer af Silke, IDa og Linned, og ilet miilt paa 

· 1) Om Betalingen herfor se Sportelreglement 30. ;\!arts 183ti 
§ 58. Jfr. ogsM Kane. Skr 2D. August 1844. 

•1 Jfr. nu Straffelov 10. Februar 1866 § 27i. 
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17911. 1'njd. Dansk Alen- og Favnemnal slml og hrnges. 
lll. Ang. til Gmr<ler, Grøfter og andet ,Jorclnrhcjt!e smut al 

:i\[a!l!ing af Jorcl og Grum!. 10) Alle m•utlendc V•trer, 
som gøre mindre end l Tnude, skulle nmules og 
s re l ges efter hwrt Slags Y nrers Besknffenherl, merl 
Skæpper, l1alve SkmppPr, }1'~jenliug-_ og Ottingkar, og 
nanr deraf sælges 1niiHlre end l Ottingkar, skal det 
nmules mNl rette stemplecle l)otte- og Pæglemanl, og 
sanleeles skulle og nJle vnrule Varer maaleB og sælges. 
11) Ingen ll[•utletonrle, Skmpj>e eller mindre 1\Iaal 
maa bruges wlen de, som hl mrligen ere stemplede 
eller l>rænrlte, og sknl alt det, som denned manles af 
tot-re Yarr,, Jarligen istyrtes nwrl Skuff.er, urlen sirlen 
at trykkes eller skurlrles. 12) Alle tørre Vare skulle 
mnales uden ~roj) og st.rygeR efter Bredden, ingen
lnmle med den )lotte HntnHl, men med et linieret 
rundt Strygelwlt, urlen alene Stemkul og andre Kul 
samt Bar1c og ]{nrtofler og deslige store }frugter, som 
maa manles mell en lovlig rrop. Korn skal herefter 
alune manlos merl lost 1\lnal, til hvilken Enrle det 
nllicl maa Htaa Sm1goren eller den, som niien~ror 
Kornet, frit for, solv at maale i '1\mden, og 1\lod
tageren eller Køberen at lade stryge, llog mefl Htryge
lwlte, saa lange, at de med hegge Ender rteldw frem 
OVl'r Tønden. 13) :i\!erl Korntonden skal maalns alle 
Slags Kornvarer og Frugter, og cftpr KorntnlHlen 
jnrlretlt>s J\[aaletmulen til Kul og Kalk, men Manle
tomlen til Stenlml og Bark efter Salttonrkn. Humle 
slml ej sælges med Skæppe, men efter Y rogL 14) Ingen 
nntleu end tlnnHk Yægt man bruges til at Yejø Ler
nellsmirller, J(ramrHrer ellm· nullet, hrurl Nam rlot 
har, som ph•jer og lwr srdges ef:ter Y ægten --- -. 
15) Pna V æf,rislma.lene skulle Armene Y ære af lige 
La:mgtle og 'J'ykkelse1 og_ Simalene lige tunge, n t, nnar 
Gollset omskiftes i den Sknal, Lod!lerne ligge, og Lod
derun i Godsots Slmnl, skal samme 1-.~ighe<l i Ya,gten 
som tilforn l>efinrles. 16) Intet maa manles merl I'otte-,. 
som kan maales med stnrre 1\Iaal, saasom nwrl Skæpper, 
lmlve eller fjerrlenrlf'l Skæpper; ej heller ma>t noget 
maales med Skæ]Jpe eller mindre J\Iaal, som kan manles 
merl 'ftmrle. Yarer af stor Y ægt nma ikke lwller vejes 
i I):trtier med Bismere eller HlllfUl Y algt, men med 
verlbnrlig stor Y ægt. ~ ~ ~ 18) N nar enten Lanri
fogdens eller Sysselmændenes eller Handelens lllanl 
og Vægt j Færøerne blh'er slirlt eller heslrarliget ]lilU 

nogen Maade, maa det ingen}mule der i Laudet re~ 

!Jareres, men rlet slral uvægerligen senries til Køhen
uwn for efter Omstæmligherlerne at repareres eller 
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ornjust<>res ellex gøres nf ny. - - - § H. For at 17!!(1. 
tilrejebringe en Lighed, i l'engehenromels~n og Re g- 13. Aug._ 
ningsmaaden imellem Jtrorøer~e og de ømge nf Kon
gens.Rigera J)ele ..,-. ~ - ''1! Kongen herved hnYc 
.b!lfalet, at .nl Ha]ldel ?g. R~gnrng l•,ereftcr skal føres 
iRigsdaler, Markog Skilling 1 dansk Courant. 1) - - -

" Forordning .angaaende en Afgift af Arv z.. som 17!12. 
~aliler andre end Ægtefælle, Livsarvinger, nder, 12. Sept. 
1{9dl)r,og di)m, som med hende nrve. § 1. Af 
~ _;~:n, som enten efter Lovnul Testl1Ille~tc eller 
Forening tilialder amlre en<l Ane aderens Ægtdmllc, 

.]30f]l eller .nvsa.rvfuger, Jt'a~er og ~oder, Sosk~nde, 
naar de, eller deres Børn 1 deres Sted, nrrc tillige 
meiL 1\[oder-'),. B!IJ1vel som af l,cgater eller Gaver, 
som_ ved __ ,Dødsfald tilfalde andre end nysnævnte 
Pei·soner, skil til Kongens Kasse erlæggæ 4 l'roeeut 
eller, ,4 Ritsdaler af hvert Hundrede ltigsdt1ler ,Kilpital 
eller .Værdi, som Arven ud&or. ") !l 2. Herfra mul-
tl,ages,,, lilcne:· a) De Boer, J:ns hdc 'beholilno Fon!mc 
er under lO() :R<llr.; b) _Midler og ]'omme der w res 
tiLoffentligt Brug i Kongens lliger og Lum\e; c).l'en-
~ioner, -~om nogen til sin Underholdning eller til 
!!lldet Brug Jlaa en vis bestemt Tid ikke !ll'ngere 
end en I'eraollll Livstid, legeres; i[) 'oe Amnnitller, 
af !t','illie Sjette-Ponge erhe_gges, i h\1lke 'fillælile lor-
anførl-e Afgift ikke , til , KongmUl , Kn.ssc tlflægges. 
li .3_, • Afgiften forfalder , ved Ancluderens D od, men 
lietales kun , af. den beholdne Arv og erlægges -red 
Skiftets Slutning, hvor &'kifte foretngcs. 'filtrruilor 
myndi' 'g, og nronammde Arving Blllv .ÅJTcn, <la er-
lægges Mgi&n inden Aar og Dag efter Duilsfulrlct, 
eller, hvis Prokhlmn nd!ltodes d11 i det seneste 3 Mna-
neder efter, at samme er udiølJet. Ut!IJ~res Arven af 
Landet, og Tiende-Penge blive llt borcgrw, dn afdrageS-
først, de her Jla&budne 4 Proccn~. før Ticnile-l'engc 
beregn OB til Afdrag. !l 4. V ær<Lien af fnste Ejeu-
domme og Løsøre men videre, som ikke bestll!lr i 
red~ Penge, bliver a.t bestemm? efter de lovlige Vnr
danngs, eUer Auktionsforretrringer, som lægges til 
Grund :ved Skifte og Deling, hvor snmmc under orrlcnt-

1) llined blev 'litaaa den ældre Regningsmande med Gylden 
· og Skind ophmvel Jfr i øvrigt Plakat 15. April 1815 og 

lill.nC. Skt. 1. OktolJer 18311. 
') tiller med Fader, jfr. Kane. Skr. 2 • .ilfarts 1847. 
3) Jfr. Rcsol. 18. Maj 17116, sammenboldt med Fundats 28 

August 1767 § 3; Fr. 8. Februar 1810 § 5. · 
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17!12. lige eller overordentlige Skifteforvaltere foretages. 
12. Scpt }len dele mym1ige og tilstedevroren<le Arvinger sig 

selv imellem, eller nogen tiltrærler Arv uden Skifte, 
da UilbriYC A.rn~tagerne Arvens fulde værdi paa rr'ro 
og Love og efter bedste Skrmnrnde, saaledes som de 
driste sig til deres Angivelses Rigtighed med I.~ovenR 
Erl at bekræfte, naar forlanges. !j 5. Naar verl Skif
tets Slutning, hvor Skifte sker, finiles uvisse For~ 
dringer, tla anslaas samme efter hetlste Slwnnendo 
til clen Snm, som vedkommmu1e i ult l!,nld vilde af~ 
stua, dem for, af hvilken Sum Afgiften erlægges undrr 
cet mea tlen, som for Boets rede og visso Pormuc er 
nt udrede. Hvor dPrimO<l Arvingerne sPlv dele sig 
imellem, elltw enkdt Arving mlen Skiftebehandling. 
tiltrærlPr Boet, hor dets heltl J<'ormues Ymrdi, de 
tn"isse li-,ordring<~r dPri lwrcgucde, efter lwllHte Skøn~ 
ncnde itnHl:uts under eet paa den i § 4 foreskrevne 
J\fa:u1e. §i 6. Skulde det im1tneffe, at nogen Arving, 
l1Yis Arn~lod er Afgiften undergiven, vml Doden nf
gnar, :ført1l1Ll Afgiftm1 ifølge demw Anordning hør 
være hetnlt, og hemelrlte huns Arvelori ved lmns Dorl 
tilfaitler nnth·t~, 1uun ikke nærmere beslægtede encl, 
at Afgift til Kongens Kasstl pafl ny lmnrle forfald<', 
tlfl slml Afgiften 11f rlenue Arvelod dog ikkun een 
Gnug erlægge.s, ]Hlll den 'rirl uPmlig, nanr tlt>n fra 
det fnrste Bo, hvor Arven fal<lt, udbeta!Ps. - - -
!j 8. ~ -- l!Prefter slmlle allo Dødsfald - - -
straks munel!les for ethvert Steds ordentlig(' Skiftp
forvalter, som - ~ ~~ foretager- - - de Sldftt•r, 
hvilke han Pr berettiget til at hehfmille, og hlin•r an
svarlig til, at Afgiften, nanr og for · s:m .~dt dPn 
snu·eS hør, vorder erlngt, forend Skiftet sluttPH. l\[pn 
hvor der er overonlPntlig Sldfteforvultpr, siUUHHH _, -

~· tPstamentnriBke l.!Jksekutoror - - - og desligP, 
der have disse at p:wsc det sanlerles fornørltw i Hen
Reende til Afgift(~ll. Dt~le Arvinger sig selv imPllem~ 
eller nogen tiltræder Arv uden SkiftP, !ltt hesørg(' 
disse selv Afgiftens rigtige Erlæggelse og hmfte imid
lertid, een for aJle og alle for een, for summe. -
- !j 10. Befinrles det nogen Sinrle, at Dølgsmnnl pr 
1Jleven lagt ]Htn Arv eller en Del deraf, rl:t slml Af
giften af rlet ftmlulgte hetales tredobbelt. UrlehlivPs 
med Afgiftt>ns Betaling, da erlæggt•s dPn dohlwlt. 
§ 11. - - - V ed Afleveringen affattes muler den 
~llt•r de afh)n:reudes H nand trende ligelydende Desig
nationer orer Afgiftssmnmen, som betales, og Boet, 
for hvilket clen betales, med vitlere. - _, ~ 
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:Kgl. R4!Sol., hvorred bestemmes, at d.e respek- 1796 .. 
tive~ 3 og 2 Progent, som af alle Arvmmcller. paa 18. MaJ. 
Frerl!ern:e; niUtr !lJ fineles Rørn, ~en ~Iene Udnrvmger 
iSidelinierne, og~ efter !'t al Vltterhg Gæld e_r f;n-
dra<>en ~ ere~ ved Fundatwn af 28. August 1767 § 3 
'!!kæ~k~de Fattigvillllmiet simrrnestedB, maa afkorte.• 

; i_ de ved 'F{)rordniogen af 12. SeP.tem1Jer 17\!2 paa
bndne 4•Proceiit af deslige Arve!llldler, og Konll'ens 
J{asse!Jlialooes·ikkun tilia!ae respektive l og 2 Pro
. .C!liit ·i lienæmteorl'ilfælde. 
'i•('• (Reskr.saml.) ~ ~ 

Forordning ang. Rettens Tedbørlige og hurtige 3. Juni. 
Pleje (ae Kane. Prom; 23. Juni 1798). 

-Forordning om Forllgelses·lndretnlnger paa 17!)7. 
Landeti Norge. 1) §l. Til at afværge unødvenclige og 20. Jon. 
bekostiiligeEettergangstrætter imellem--- Undtlr· 
~tter Mm bopaaLandeti ---Norge, skal der alle 
VegiiebeskikkesForligelses-Kommissarier, hvilke sJ..-ulle 
'!!øge at mæg-le Forening imellem t1~stende l'arter, 
iørend disse tillides at sagsøge hinanrlen verl Hetten. 
Heraf følger dit, at iogen Sag ma<> (unrltnp;cm i de 
'.rilfrolde,, som i denne Anordning udtrykkellgen er e 
nm>'nte) nntnges til Behandling og l'aakenrle!Be Yed 
Domstolene medmindre Sagsøgeren ved Attest fra 

~ ForligelSes~Kommissiorien l1evis~, at mindelig Por
iming har -villret iorsøgt og ikke opnaaet. § 2. For
Jigelsesvæsenet skal :forestaas =ddelburt af Amt
manden selv i den Del af Amtet1 sum er nænnes! 
ved Jut:ils :Bopæl, men i de fralJggenile Egne tul
nævner han anrlre retskafne og 1:ynilige Mænd prut 
'Bine Y egne til Forligruses-Kommissarier eller Freds
mæglere. !l 3. Ethvert Amt inddeles efter ilets 
Vidtløftigheil og øvrige lokale Beskaffenhed i visse 
Distrikter, bvis Grænser hestemmes sa.aledes, at ingen 
1tf dets Beboere fnar længere V ej end 2 1t 3 eller i 
-det bøjeilte 4 Mile til det Sted, b vor Porligclses
Kon!!lllSSionen boldes.'> - - - § 5. Da Forligel-

il Møntangivelser t'l'e ODIBatte til Kronemønt 
:il Færøerne -ere inddelte i B Distrikter, sR.aledes at hvert 

Pralstegæld udgør et Distrikt med Undtagelse af Syd· 
strømø PræB!ej;æld, i hvilket henholililvis Thorshavn Dy 
og den øvrige Del af J>ræstegæltlet danne særskilte Di
strikter. l sidstnævnte Distrikt forestaas Forligelsesvæsenet 
af Amtmandan J Henhold til § 2. 
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l7H7. sesvæsenets Indretning er til fælles Gavn, stul mnn 
.20. ,Jan. ingen, der bor i Distriktl'.t, vægre sig ved u t pantage

sig <lette hællerlige Kaltl, naar han dertil anses be
kvmn; <log slml han ej være forlmmlen til at ve<lhlive 
samme i længere 'l'id end 3 Aar. Prokuratorer skulie 
alene "·ære untltagne fru at kunne udnrovnes til denne 
IJ,mTutning. § 6. Forligeises-Kommissionen sknl he
stan n. f 2 Lemmer, nemlig: en civil l~mhedHmmHl, 
Præst eller nnden duelig 1\fmulmlenfor Bondesbmden 
og PH agtvænlig Bonde. Den fnrste uf disHe skal 
føre Protokollt1ll (som at Amtmumlen nutorisoru.s), men 
begge um1en;krive det, som deri er _forhniHllt:t. * 7. I 
de Lailepl:ulse i Norge, hvor <ler hor Jlere en<l 20 
]3'nmi1ier; skul Amtmanden fornslaa 4 Personer, af 
hvilke lJHlvaanerne nuut vælge 2, til at. vmre J1'"br~ 
ligelsesmæglere der Jlftl1 Stedet, hvilke 2 udvalgte 
1\læntl tlt>refter hcskik H'S n f Amhn:mclen. l nvrigt hor 
dot, som nngaaonde li.,orHgelsesvæsenets Indrt~tning i 
Købshederne er {ores1r.revct vccl :b1orordningl'n af 10. 
Juli 1?!J:i ~ ·~ ~ ~ 12 og 13, tjene til ]{ege! i 
d n L:uleplrulse, 1n·or VUlget sker JltUL den oveunnførte 
Ma:ule. 1) § 8. Den første G:mg, de 1Hh1ævnte 
:Mnmd tage Sæde i I'1orligelses-Kommissionou, skulle 
do i Protokollen indføre og unden:;krivo tleres Emlwds-
Etl Bualetles: · 

.T t-g ~ N., som er l1lcven valgt og ll!lnævnt 1il Forligelses
kommissarius i N. N. Ilistril{t, lover og sværger, at jeg med 
yderste Kræfter skal søge at befordre mindelig Forening imellem 
l 1nrtcrne i a.llc de Sttger1 som indkomme fur ll:!meldte Kommission, 
og nt jeg dertil skal llidrnge med al muli~ Xitlka:rhrd og Hetlcu 
}ighetl efter mine l~vncr samt efter min 1H:~dste Overl11n·isning 
og Samvittighed. Saa sandt hjæltH! mig Gud og: hanr; hellige Ortll 

~ - ~ § 10. Alle civile Sager i Almincleliglw<l, 
hva.tl enten dC :.1ngaa Odel og Ejen<lonnne, Rettiglwtleri 
Gwlilsf<m1ringt>r eller amlet, sknlle være G ensian< 
for ]forligelsesvrosenet; 11vorfra alene uwltnges: ~) 

l) § 7 er anset anvendelig i Thorsbavns Distrikt. Fr. 10 . 
• Juli 1795 §§ 12 og 13 bestennne, at de valgte lf'or1igclses· 
Kommissærer ere Illigtige til at paatagu sig llvervet1 saa~ 
fremt de ikke 1tnve lovligt Forfahl eller gyldig Undskyhl~ 
ningsgrmHl. og skulle forestaa det i 3 Aar; dog maa de 
ikke fwgge af~aa }lan en Gang1 men nanr den ene afgaar 
el!er dør, skal den anden endnu vedblive Hvervet i det 
tuimh;te i 2 Aar sanunun med den nyvalgte l{ommissær. 
Sagf!lrcre ere undtagne fra at ,·ælgcs. l{ommissærerne ere 
fritagne for alle andre lJOrgerlige OmhuU, saa længe der 
timles nogen anden dertil bekvem og due1ig Person 

2) l;~orordningens Regler mn, i 1n·ilkc Tilfælde Forligsma!gling 
er tmodvendig, ere ændrelle ved den senere Lovgivning. 
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- -- c) Naar Sager b~høve at oplyses veu Vitlnor, 1791 . 
. {).g,_ disse enten ligge :paa deres SygesPng rllrr JJ3a 20. Jan. 
RejsP~ saa nt derc'S Vidnesb~Td fo11ne<lelst Oj'lwl<l 
lctmde tabes, maa det vmre tilladt at føre aruu anne 
-Virlner,førena Sagenved For1ige!ses-Kommi:ssionen er 
JJleYen ioretaget, men ellors ·tkke. Denmod skal 
Forligelses-Kommissionen1 i Tilfælde af, at Parterne 
ikke kunne blive e:irlge om den rette Sammenhæng 
af Sagen; saa.at Vidner de~angaaende maatte afhøre~! 
:mlsætte den ,. sfia lang Tid, som der mlfordres h 
at føre . Vidnei• og derefter igen forotsge dem hl 
:endelig Afgørel~e. § n; Det lJØr iagttages, at, naar 
llOjlf't Søgamttal lw).D~tder med Forbud Bller Arrest, 
Sagsqgeren du,·· efter at saadan Fonetning er sket, 
il_ldknldcr~Biil V ederpart ~ næ~te Forligelses;Kommis-
sJon·~ ·lien, dersom Forerung eJ der kan hevtrkes, for-
følges Arresten eller Forlmdet ved StæYning til den 
fØrste Rettes Dag, som efter Stævningens lovlige For
lcyhdelae kan holdes, efter at Sagen ør bleven henvist 
fra KomlnisSionen til Domstolen. §12. I Henseende 
tJ1 det Slagll'Sager, som ej kan pnnskønnes uden 
foregM;en:de Granskning pa:a Anstedet, <1a hør ve<l
kommende, · førmul de henve?de sig til M.mglern~i 

· lade . holde de fornødne J3estgtelses-Fon-ehrinp;er h 
l'l:tgct\s OPly~ning efter Lorens lste J3ogs lGd~ Kn
jntel, meilnnnara Mmglerne kunde formnas hl at 
un:dm'Bøge &gen paa Aastedet. ---- § 16. I Ægte
llknbs8ager, naar begge Parter ere til Stede, skall!'or
ligelses-Kommiilsionen forsøge at bringe de tvistende 
Parter ill Enighed og til at vedblive "t leve til
smnmen; men, kun Forening ikke pna denne Mnnrle 

Ifølge- de nugmltlencle Hegler c re følgend o Snger u n d-
=tagne frllo }'orligsmn!gling: 1) Sager. i lnilke Sag

SØgte bor i Udlandet, eller hvor offentlig ludstævning sknl 
ske; 2) Vc"kselsager; -8) Snger, som af en StntRemhcdsmand 
anlægges i .Anledning af Sigtelser for Urct:Rkaift!uhed i 
Embedsførelse eller Beskyldninger mod hans Jlrlvate lia
rakte-r og BandJinger; 4) Sager, som anlægges efter For
anstaltning nf .Ministerier eller overordnelle Øvrigheder i 
fi) BAAer, der anlægges til Erstatning for Indklagedes llM 
Gru~d af ){Jagerens Ude1Jlivelse forKæves i\Iade i Forlige!-

-- - seskoJn-IDissionen; 13) Sager angn.aende Erstatning for ufor
skyldt Varetægtsfængsel eller Straf. Endvidere skal 
de~ i følgende Sager foretagc-s F o r ligs m mg lin g n f -v e (l-

- kommende Jtet1 men ikke af Kommlssionen: l) Gæste
retssager; .2) private Politisager (undtagen visse Tyende
sager, !le Tyendelov lG. Febr. lB!'Hi § Gli)j 3) Skifterets
-sagp-..r; 4) Auktionsretssa,ger. Endelig mn~rkeg Land\'msen~
kommissi~nasager, Lov (Nr. fi4) l. April 18D! § 5. 
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1797. træffes, da ma11 Kommissionen ikke bevilge enten 
20. Jan. Skilsmisse til .Ægteskabets Opl1ævelse eller A<lskil

lelse fm Bord og Seng, hvilket alene skal høre til 
vedkommende Rt>ttcrs og Øvrigheders Afgørelse; flog 
maa <let være tilla<lt i <let sidstbenævnte Tilfælde at 
inddrage l1egge }Egt<>fællers Forening om ile Vilkaar, 
med Jnilke de samtykke i at leve adskilte, paa 
det at s11mme kan hlive til Regel, ifald Se1mration 
siden bevilges. - - -- § 20. De, der have nogen 
Besværing eller Anke at 'føre, som efter ile foran
førte Bestemmelser er Genstand for :i\Iægling, til 
mindelig Afgørelse, skulle i Forvejen enten skriftligen 
eller mnndtligen andrage samme for Kommissionen 
og aermed henvende sig til den af KommiHsioncns 
LCmmel". som ikke er af Bmulestanclen. _, ·~ -
§ 22. Sua snart nogen Besværing eller Anmeldelsø 
om Kln1re er indkommen, udsteder den Kommis
snrins1 ~er har m0€ltaget samme, strn1ts en skrift
ljg Sed<lel, hvorved begge Parter indvarslm~ at møde 
til en vis 'l'i<l. Dersom Klngcren ikke hor eller Oll
]JOJ.ler Hig i Distriktet, indbtldos huns JJ\il<lmægbg 
eller den, som paa hans V l'f,'ltc har fremført Be
sværingt~n. Denne Varselqseddel leveres Klageren, 
som bCsørgcr den fork:yndt for den anclen Part og 
derefter fremlægger den selv for Kommissionen. 
§ 2!3. Rork:'lllLlelsen sker ved de i ethvert Sogn he~ 
Hkikkede Sitt~Ynevidner, hvilke pna den i Forord~ 
ningml af 3 .• Juni 17~lli foreskrevne niaude bekræfte 
Bkriftligen, at namme ttf dem er forrettet. l øvrigt 
tilkommer den, som ilHlknldes, 4 Dagm; VarseL 
!l 24. For ln<lmrHlingen helales til hver af Stmn~e
vit1nenw 2fl Ørt•: men dersom KlaaPr('ll t•r fattig~ 
lly<lc do ingen 1~C1mming. 1) § 25. 'Alle 1\Iøder ved 
PorligehmR-KommissionPI11C hor ske personligPn af de 
Parter, som ho i Distriktet; dog llllllt dPl vmn; til
ladt, nnltr nogm1 hllT lovligt Forfald, at semle <'11 

god llanrl i sit Sted, hvilken d:t maa være forsyn<'! 
med tilstrækkelig Fulcimagt til nt forlige Sagen pna 
l\Inndnntens VebTilc; men det Hknl aldCles være :for
hudet, onten nt roeiltuge eller i sit Sted at spnile 
Prolmratorer til at 1umc11e ved l!,orlige1ses-l{onnnis
~ionen. ~ 26. Dersom nogen, som er bleYen tilsagt 
for at mlhøre Forslage til Forening1 undslaa.r sig for 
at møde, eller han udebliver uden bevisligt og lovligt 
Forfald, da skal hnn (i Overcmsstemmelse og Lighed 
med det, der er foreskrevet i N. L. 1-5-7) som 

t) ,lfr. Tyendelov 16. Februar u~r,n § 73. 
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den, der for1mBter :Forlig og endelig vil lmve 'l'rrotte 1797. 
ved Rettergang, dønmJCs til n t betale sin Modpart .20. Jan. 
-Processens Omkostninger, naar Sagen ved Dom af-
gøres. ~ 27. Porligelses-Kommissionerne hør holdes 
inden lnlte Døre. § 28. I'nn det at vedkommende 
kmme have den fuldkomneste ~'illid til Forligelses
Kmmnissionens Mægling, og de med Frimodighed og 
Anbenhjertighed kllllne indlade sig i Mellemhandling 
til rieres 'fvistigheds miiHlelige Afgørelse, skul det 
vrore aldeles forhudet enten nt urlstede Attester eller 
at føre Vidner om det, der af Purterne tilstnus eller 
forP;slaus ved ],orligelses-Kommissionen, undtagen for 
saa vidt clet af lregge Parter bliver 1•edtaget og ml-
gør :virkelige l)unktor i Foreningen selv. Heraf 
følger, at, naar ikke n1indeligt 1J1orlig kan bevirkes, 
gives :tltleles intet bBskrevet af det, rler er blevet 
forluuullet; men smmne anses som uefterrotteligt og 
ugyldigt. I dette 'l'ilfwl<lc leveres da blot Besværingen 
den klngondc tilhage metl den PnatehTUing, at minde-
lig 1!-,orening ej ved Forligeises-Kommissionen blev 
OJmn:aet, og at Sngen altsnu henvises til Afgørelse 
yed ltettergang. Ders~m lOngen har vroret mnucltlig, 
meddeles Sagsøgeren l1geledcs en Attest om, at Sagen 
har Troret foretaget til 1\Irogling, og at denne har 
''æret forgroves. §$ 2H. Naar nogen mo!lvilligeu udo-
bliver. nelsteder 1tommissiomm cm Attest herom til 
den illødende, }HUl det nt han kun betjene sig deraf 
Yed Sngfllrelsen for Domstolene.') § ao. Kmnmer 
Sagnn til Fm·lig, hJJr Foreningen tilligemed de Vil-
lmnr, under l1vilke clen er iud14nuet, nøjagtig!m ind-
fønls i P1·otolwlløn sttmt :tf Pttr!erne u!HlerskrivBs. 
dersom de kunne skrive; og sknl dn en sandan ind~ 
gaaet J-forening lmvo fmmnw Kr11ft og Virkning sum 
en usvækkelig og upuannkelig Dmn-; fo1gelig fuld-
hyr<les pa" lige l\!aacle uneler Tmng af Eksekution, 
uclen at videre Lovmnal finder Sted. § 31. Dersom 

1) Se herom endvidere Pl. G. A!Jril1827 §§ 2-3, der lyde sa:t
letles: § 2. Nanr Klageren ut chliver pnn den Dag1 da Sagen 
er herammet til J'oretagelse, men Indklagede moder, sknl 
Forligulses-Kommissionen JHta sit1stnævntes Degæriug mcd
dr,Jc ham en Attest herom, med hvilken han kan lwnvrnrle 
sig til vedkommende Ret, som da slml tilfinde Klar•eren, 
saafremt deune ikke krut oplyse, at han ved lovligt F~rfnJd 
har været forhimlret fra at mr:Jde eller lade mødC for For
Iigelses-Kommissionen til den bestemte Tid. at lwtalc hillig 
l(Qst og Tæring til den ln!lklagede. §'a. Slige Sngef 
sku1le lwlumdles i eet og alt efter de li'orskrifter1 som hule
holiles i 11,orordningen af H. August 182J angnucnde Het~ 
terganl!smanden i mindre lwt.y1lelige Gældssagrr, tlof.i at 
ingen fureganeude Forligstntt>gling her er JHJ\lvendig< 
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1707. SagPn nngaar Grel d eller afgøres ypfl Porpligtel~H~ 
20. Jan. til Penges Betaling, da sknl en vis 'll<lspunkt dHiil 

hestemmes efter l)arten1es Overenskommelse. Er 
derimod Forligets Genstand en vis Handling eller 
Gerning,. som skal iværksættes (t. Ji}ks.: nanr nogPn 
forllhules til at aflede Vnnrl, smtte Hegn, nrllmgge Vej 
eller dr:sl.), tla hør der Yetl _B"loreningen altid hestem
mes et _passende og tilstrrokkBligt 'J~vangsmiadel af 
Bøder, som skulle 111lredes, fltlilfromt det analedes fore
skrevne ikke efterkommes, JlfUt clet at Sagens Af
gørelse kan nere fuldstændig og emlelig. § 32. De 
Sager, som indkomme for ]j'orligelses-l{omn;issionen, 
skulle vmre sluttede og nfgjorte imlen 4 Uger fm 
den Tid, de der uro blevue foretngne. I lamgert~ Tid 
mafl Ile ej lwnstaft nilen med begge l)artorR SamtykKe, 
eller og at Boviser yefl Vidm~r søges, da § l O c. 
tjener til Regel. - ~+ - § !14. 1Jersom en Jfor
ligelses-Kommissarius Beh~ er Part i den Hag, dN' 
skal omhamlles, eller lmu er nogen !tf ParteTno sna 
nror bcslregtet eller hc.svo::,rret som 1 2det Letl, Ja 
Ekal han i rlct første 'J'ilfmlrlc stmks trærlc ml n f 
Kommir;sionml, men i tlet sidstlnmrurnte skal han forf5t 
spørge den anden Pm·t, om denne er tilfredR metl, 
nt llfln uagtet sit Slægtslwhs- Plll'r Svognrsknhs
llaawl befatter sig mell l\fæglingPn og !foreningen. 
lfur da Ileune intet tlPrimnd :1t PrindrP, mna han 
vcdhlivt~ sit Sæde, efter€11 <let kmule Ymre muligt, nt 
}Hm som retskaffon og god l\ftnHl kuncle f'IHlog virke 
meil Hdrl \!lUt sin Jfrmnrlc til at opnnn Forlig .. MPn 
pusker ~lm pm·ten ikke, at han slml lwhol<lP HwdPt, 
iltt h~:n· han vige samme. § 35. Nanr liOgPn 1\ommis
'Farius nf de i sidste ~ :mforto AnrsngPr eller for
medPist nndet lovli{.It Jforfnltl ikke kan sidde i Por
ligelses-Konunissionen, skal den tillmgd1levne l\Ia~g1Pr1 
enten nlrne eller med en ham clertil vnlgt og til~ 
tng('n god 1\laml,. afhandle sandan enkt'1t Sn:g. * !JH. 
AmtmæUt1ene skulle, nnar <le rejst~ om i den~H 1Ji
Htriktcr, lade sig forevise og Hittigen efterse JforligPl
ses~Ilrotokollerne samt tegun deri, at de ere (1l'1ll 
fore\ish~. § 37. Yed hvert Aars Udgang skal For
ligelses-Konnnissionernc tilstille Amhnanclen en For
tPgnclso over de Sager, som vea Kommissionen i tlt>t 
forlu1me Anr ere blevue foretagne og afgjorte, samt 
derve!l melde, hvilke der l'l'C hlt~vnc forligte, og hvilkl' 
erc lwnvistc tilRettergang eller cre tHlsatteve!l Kn~muis
~ionen.-~- § 38. I do S:vrer, hYor nogen auholt1Pr 
om lwneticium }Htupertatis eller }Jl'Ocessns gratniti 1)~ 

1) ;J; Bevilling til fri Proces, 
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13kal Øvrigheden nlticl indhente Efterretning fm For- 1797. 
lig~llB-ill:ommissi.onel!z om ~en ~ns!!Jlendo har vi~t ~ig 20. Juo. 
1'illig til at forlige ;:;agen 1 Mindoughed pna Jullige 
Vilkaar eller ikke. Denne Efterretning sbl følge 
Øvrighedens Erklæring over Ansøgningen for at komme 
i Betragtning ved sammes Afgørelse· tJli Kongen vil 
ikke, at trættekære Meiinesker skulle forundes saa-

·. danne beneficia; · § 39. Nanr nogen med uafbrudt 
Virksomhed og Retskaffenhed bar vedblevet at ar
bejde 11om: Forligelsea-Kommissarius i 8 Aar, vil 
Kongen udmmrkll ~ barn 3om en fortjent Maud med 
en Jllll!sende Rang eller .et Mdet Agtelsestegn. § 40. 1) 

Tilll'orligelses•Kommissionen betales af Klageron straks 
ved :Klagen8 fuillevering 50 Øre; og hvis Forlig ind
gtta.q, bliver endvidere at betale 83 Øre, hvoraf, saa
fremtParterno ej anderledes komme o>erens, :Klnge~en 
l!ar at udrede de 33 Øre og Indklagede de JlYnge 
50 Øre. Den eno Trediepart heraf tilfalder Protokol
listen tiller den af Mæglerne, som pantager sig Skri
Yririet; Skulde nogen af Parterne være sru> fattig, at 
denne Udgift ikke af ham knude tilvejebringes, da 
liør ,Forligelseil desformede1st ej standses. l ØITi!,>t 
følger dot af sig selv, at det ogsaa nnder Foreningen 
kJth ·bestemmes som et Vilkanr, om en af Parterne 
:l!aatllgilr sig at udrede den foranførte Bekostning. 
1! · 41.- Dersom Forlige1ses-Koinmissærerne siailde nød
i!llgos til at gøre nogen Rejse til (]et Sted~ hvor Kom
missionen boldes, da bør Udh<iften til ueres Befor
dring reparteres pllll Amtet blandt do øvrige Om
kostninger, som udredes af _det offentlige. Paa lige 
Muade fordeles ogsua det, som medgaar til Proto
kollernes Indretning. - - -

. Kane. Proni. (til S~ftamtmanden ovor Sjlllllands 1798. 
Stift), --~ at Forordnmg 3. Jmli 1796 auganeude23. Jtrui. 
Rettens vedbørlige og hurtige Pleje og Lovgivningerne 
anwaaende l>upilvrosenet') nuw. kundgøres til Efter-
level-se l?~" Færøerne, saa vidt det efter de lokale 
Onurlæridigbeder lUder sig gøre. 

. . (Reskr.saml) 

· 1) Fr. 20. Jannar 1797 § 40, sammendraget mea PI. 6. April 
1827 § l. -'- Jfr. endvidere Kane. Skr. l. Septbr. 1818 og 

· Tyendelov 16. Febr. 1856 § 78. 
-!J u: :BC.Styrelseu af -uutpuliges Midler. I Reskriptsamlingen 

staar, Ted en Trykfej~ l) o li ti nl?scnct. 
2 
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1801. Rentek. Plakat (kgl. Rosol. s. D.) angaaende 
1il. ~laj. Rekruteringen af Garnisonen i Thorshavn Jlaa 

Færoerne. 1) § l. Til Garnisonstjenesten i 'l'horshavn 
paa Færøerne skal narligen før Ohti Dug af l1ele Lan
det n!lskrives 8 til !l Rokruter, nemlig: af Strø mø 2, 
af Østerø 2 og af Smlern 2, hvert anclet Aar n! 
San<lø l og ,tf Vuugø l, s:u11t det ene Aar l og det 
anclet Aar 2 Hekmter af Norderøerne, hvilke samt
lige Rekl~tter i 'l'horsluwn paa Olai Lagting af 
Sysselmændene skulle forestilles for Komnunnl:mten 
og Lanclfog<len og, n:mr de befindes dygtige til Krigs
tjenestt>n, ve<l Garnisonen indrulleres. § 2. Udskriv
ningen skal, for saa vidt Heltruternes Alder med 
videre ttngaar, ske efter cle Regler, RCJlll for Udskriv
Iling i Danmark og Norge ere foreskrevne. § 3. ~'je
nestetiden for de udskrevne Rokruter sk:tl vare 4 Aar, 
efter hvis ]<'orloh de fm Garnisonstjenesten dimitteres. 

1802. Kgl. Resol., hvorverl modtages en af Konferens-
7. April. r:uul, Deputeret i Rentekammeret \V. A. Hansens 

Enke den kgl. Kasse tilbudt og af liendes 1lfrløtle 
i\Ianrl til Præmier for nyttige Foretagender og An
læg paa Jfærøm11e, :Blnmarken, I~laud og Gnmland 
bestemt Kapital af 6000 Rdlr., idet derlws Kapitalmm 
Amtmilelse til Præmier til de af afd. Konferensmad 
Hansen bestemte Gonstmulo overdrageR det kgl. lJtllld~ 
huslwldningsselslmh. ') 

(Heskr.saml) 

Konferensrand Hansens 1'estamente er -~ mefl 
lJ<h•la<lt>lse af Bestemmelser til Fordel for hans JH!il
rorentle ~,_._ saalyilentle: 

Under mine l:innsers og min l1,orstanlls fulde Brug er
klærer jeg hervetl f~llgcnde for at Ymre min si1lste og ufor
anderlige Vilje, X nar jeg er død og min G:eltl er lwlaltl skn.l 
ni mine redn Midlet· udi llans :\Iajestæt Kongens l{asse intl
levcres HOOO ItdL, sKriver seks tusinde 1Ugs!l~t1er dansk Conrant, 
hvilke jeg allerunderdanigst heder, at Hans ::\Iajestæt aller
naatligst ,.il modtage og hehohle pan. f11lgende Yilkaar: --~ 
3) l\Ien naar min Kone og B1lru ere døde, saa indstiller jeg 

l) .Hr. kgl. Hesot 15. Novemher 1B2il Og' 28. April1865. Ifølge, 
hvad der oplystl'S under de Forhandlinger, der gik forud 
for Resol. 182H, LleY den sidste ordentlige Hekrutering 
efter Pl. 1801 foretugen i .Aal'et 180H (hiet dog nogle fna 
ltekruter hleve udskrevne 1810). 

2) Sitlen 1871 lmr det kgl. J,aud1mshoh1ningsselska.b over
draget I .. agtinget at raalle over de l1'mrøerne tilfah1ende 
Henter af Kapitalen (480 Kr. narlig hvert tredie l.i'emaar). 
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herved til Hans lrongl. l\fajestæts allemandigste Velbehag, om 1HQ2. 
ikkeHfmterne af denne liden Kapital mantte stedse, sna længe 7. April. 
vor -,Jonlklode og Danmark og Norge ere til, anvendes til Præ-
mier~ Opmuntringer og UIH1erstøttelser for nyttige Anlæg og 
J? oretagender u <li 1) Færø, 2) Finmarken, 3) Island og 4) Grønland, 
saaledes, at de i de første 5 eller 10 Aar korn Færø alene til 
Nytte, i de næste 5 eller 10 A ar I•'inmarken, i de næste f> eller lO 
Aar Island, og endelig i de næste 5 eller lO A ar GrønlamlUl Nytte, 
og at man saa lwgyndte paa l<~ærø igen og gik l1estandig frem i 
samme Orden, medmindre man til sidst kom sna vidt (som næpJlC 
er at formode), at et af disse Lande ingen videre Opmuntting 
behøvede, da Pengene i saa Fald bleve alene at anvende paa 
de :indre. Hvnti den af mig her foreslagne Onlen augaar, 
da samtyKker jeg gerne i, at den forandres, ifald man efter 
mød.ende Omstændigheder fimler det gavnligt, da mit Ønske 
alen-e er efter min Død at stifte al den Nytte, som Ycd en saa 
ubetvdelig Summa er mulig. Jeg tilstnar a11erunderdanigst, at 
dcntle Summa, 2·10 Rdlr. aarlig, er ikke stor, men naar tlen 10 
.Aar- i Und anvendes ikknns pna eet af Jwme1dte I~ant1e1 tror jeg 
dog, at Summen 2400 l{dlr. for samme L!Uld ikke er transke 
ubCtvdelig. Blandt en lidet formuende .Almue kan smaa 011~ 
ronniringer r1og virke noget godt7 24 smaa Præmier, hver 'Jlan 
10 !Mir., kunne dog aarligen glæde 24 A1muesmænd, eller og 
•1 l 1i'æmier narlig hver paa 60 Rdlr. :kunne OJ!mtmtre til noget 
stf)rre Foretagender, og saa videre. Overalt kan en ringe 
Skærv, sont en rmlelig Hensigt ofrer JlRa Fædrelandets Alter, 
ogsaA lllive storUgen velelgnet til Menneskeslægtens Held af 
Gud_ !len almægtige, som skabte Verden af intet, og som saa 
ofte bruger tilsyneladende ringe Mif1lcr til store, vidtudstrakte 
Hensigters og Følge-rs Udførsel. De Emner, som især kunde 
fortjate at opmuntres, mener jeg allerunderdanigst kumte for 
det .·først~ l>live f<>lgonde: 1) 1fdmmrket Flid i Skolevæsenet 
og Jlørne-Ojltlrngelsen. :1) Stenrydning og Stengærdars Op· 
førsel. _8) 1\!yrerE e11er Moradsers Udgravning, Rydning og 
!forbedring. 4) Fm1lesslcabers nyttige OJll!rovelse, og nyttige 
Indhegninger. 5) Øde Gaardes Optagelse. 6) Anlæg af nye 
Htisniiltids:..l'lads·er, · lulat• det tillige "tilStr'æ'kkeligen bt·vises, at 
disse nye I;'runilier kunne have tilstræklrelige Næringsveje. 'i) 
Tuet'S DortskaffeJse og l~ngenes Planering, især i Island. 8) 
Havers Anlæg og ll'rctnlJriDI!else af alle saadnnne Urter, Rød~ 
der p. p., især til Il' øde :for :Mennesker eller for Kreaturer, hvis 
Dyrkning er fordelagtig, ikke alt for kunstig- og vidtløftig, og 
derimod nogenledes narvis eller siklmr i de :fleste .Aar. 9) Nyt· 
tig og forsvnlig Anvendelse af disse Havesager og nyttige 
Vækster i Husholdningen, 10) Husflid, 11vor samme hehøv·er 
Opmuntring, som nok især blev i l'inmarken og Grøn1anc1. 
11) Forsøg til Anlæg af nyttige Skove eller dog tir Opelskning 
nf , enkelte nyttige Træer, 0-verø eller Underskov, alt eftef 
etltvcrt Lands og ethvert J)istrikts I~age og llekvemhed; her 
blev_ nok Island og l<~inmarken først at hetra~-,rte, Ji'æro 
mi~dru for de stærke Vindes Skyltl og Oernes liden Stræk-
ning,: Grønlana maaske slet ikke. 12) Ensbygning af Sten, 
hvor: saadant fintles tjenligt, og nyttige :Mølle-Ånlæg m. m. 
13) En og anden enkelt Gren af .Fiskerierne, som ved saa 
smaa Summer kunde opmuntres. Jeg maa endnu herved aller
underdanigst anmærke: .At t;Om min Mening p an den ene Side 
iugen1umle er, at alle disse JtÆmer i et .Anr kuude opmuntres, 

2* 
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1802. men nogh~ ecn Gtlllg, nogle en anden (jeg lmr i en Del Aar 
7. AJnil.tulsnt Præmier for Færø 1Jlot for een Materie, nemlig: 

skadende Vands Afledning, og enelun lwhøves de), san tror jPg 
paa den UtHlen Sitle hellrr ikke, at der jo med Tiden vil kunne 
jiudes flere vigtige i clisse ere kuns anf1.1rte som Eksempler. Men 
skulde dr.n Tid nogen Sinde komme, at slet ingen Prænlier 
eller Opmuntringer helulverleM mere i Ile omskrevne l-1ande, 1ln. 
ønskede jeg, at diilse Henter i san I~'alll aarligen maattc anven~ 
des enten: a) til Skolein!lretningerne, f. J::ks. til nyttige B ugers 
og Instrumenters Attskaffelse, eller b) til st11rre L(ln for nogle 
faa af de Pra!:;ter i Island, som ere allerslettest nflagte, f. Eki'L 
10 å 12 til 24 Htllr. eller 20 Rdlr. .leg ønsker, at Gtul vil 
velsigne Kongen, lmns Hus og hans Ri~er sted5e og altill. 
J;'rytlendal. tl. G. Jan. 1787. 'Yilhelm August Hansen. Ovpu~ 
stnaeutle har sitlen stedse ·været, er og bliver min nfornnder~ 
lige Vilje og mit allerunderdanigste Ønske, hvorved jeg nl1cr~ 
unclerdauig:st indstiller, om ikke ovenmeldte Præmiers Udsæt~ 
selse. Bestemmelse og Tilkentleise maaske bed!:it kunde ske ved 
det kougl. danske IJantlhusholdningsse1s1mh, saa længe samme 
er til. KjlllJenbavn, tl 24. Juni 178FI. Hansen. 

1810. J<'orordning om Afgift nd Over1lrngelse af faste 
B. J.'elJr. Ejendomme samt af Arv m. m. !! 1. Af nlle 

faste saavel Knhstwdw som J.~antlnjenf1onnnt'R Y:erdi 
Hkal svares en Afgift af 1/:J Proeent7 hver Gang 
tle ved Knl1 og Salg, ved An· dtør J;onm eller 
testamentariske Dispositioner, ved Gavebrev ellm· ]Hltl 

hvilken som helst nndt~n lovlig ~Iaade orerdrngps 
til ny Ejer. § 2. I Henseende til Værdiens Bestmn
mebe, hvoraf denne 1/ 2 l)rocnnt-Aft.rift s1wl lwregtws, 
forhultles pn>t folgemlo Mande: a) Y ed Ko b og Salg 
af faste Ji~jcudomme skal Afhriften crl:l'gges af Ku1w
snmnwns Beloh, og lUlilT i Stellet for Kohnsum cuton 
gnuske eller for en Del er hetinget en aarlig A!g'ift 
i Penge eller Natural-Jh·æstationor, da. uclrl'gnes Knhe
summen Jlllll den Mamie, at en Kapital af 100 lltllr. 
nuslnas for hver 4 Rdlr. af Afgiften, 1) hvilken, for 
saa v-idt den hestnar i Natural-Præstationer7 herehrnes 
til Penge efter ganghare Priner, og at til den sanledes 
nuslagne Kntlitnl læggøs, hvad hestemt Købesmn der 
tillige mrwtte vtl'l·e betinget. b) Y ecl 1\lageskifte n f 
faste Ejenllonune skal, naar en af de mageskiftende 
I.Jartor tillige betaler nogen Ileugesum eller paatager 

1) Forandret vetl Illakat 6. lliaJ 1810 sanletles, at dennP 
Regel lmn gæltler, hvor Afgiften , er lJCtinget 11na 25 Aur 
eller hengere Tid, medens, nnur Afgiften er hctin~et pnn 
kortere Tid, !lens Beløb (henholdsvis Natnralprrcstationers 
Yærtli) S!Unmcttlægges for alle de lH~stemte .<\ar; og naar 
Afgiften er beting-et for t:n Persons J.ivstitl, lJeregnes dens 
Kapitalværdi. som nm tltm var lJetinget for 5 Aar. .lfr. 
ogsaa Sportelreglement 30. :Marts 183fi S 28, 3. Punktum. 
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sig Mrlig Afgift, 1/, Procent erlægges af denne Penge- 1810. 
sum eller uf den :li'apit.al, hvortil heme!tlte Afgift lllut 8. Fchr. 
den i IJitra a. bestemte Maadc knn anslaas. 1lTen 
mngeskiftns Ejentlommene lige imocl hverandre uden 
nogen Pengesums J<Jrlæggelse eller Afgifts Ptwlm>ftelse 
fra. nogen af Siderne, da svnres h111Cn 1/ 2 Procent-
Afgift. c) Yetl faste Ejt•nrlommes Bortsl<ænkelse i 
lerende Live erlægges Afgiften af den Vterdi, }Jvortil 
Ejendommene ifølge Stempeljlfipirs-Fr. 25 . .Afctj 1804 
§ 141) i G ayebrevene eller vml Paategning }HUl samme 
;tnslaas. d) Nnar faste Ejemlomme tilfaltle nogen ved 
Arv enten ifølge Loven eller efter testamentttrisl<e 
DisllOS:itionor, d n. hestPmmcs fatmmPs Y wrdi dter de 
lovhge Yurdcri11gsforretninger, som la•gges til Gruntl 
verl Skifte og Dnling, hvor denne ved orclentlige eller 
overordentlige Skifteforvaltere ioretnges. :l\Ion dnlc 
m,yrHligo og tilstct1eværemle Arvinger sig nelr hnellemr 
ellm· nogen tiltræder Arr uden Skifte, t1a ungirn 
Arvetagerne de fllste Ejendommes fulde Yænli paa 
~:ro· og Lovø og efter lwdste Skonnemle, snaledcs 
som de driste sig til deres Angin;lses Riglighed med 
Lovens Ed at ])(;hæfte, naar forlnngc•s. Og ]J!irer 
(]a 1/2 Procent-Afgiften af den ved clisse Angivelser 
eller vt~il hine Ynrderin1,[~forretuinger hesb•mte Van·di, 
efter .AfdTag af d''l!Jlfia .Ji:jemlommc•ne hæftt'JHle Gmltl, 
ut erlægge. ~- - - § 3. Af nl m-rig Ejfmdoms 
Ytt!rdi, være sig Kapitnlformun, Skil>e, Efl'PI<ter, J,øs-
nrc og deslige, som ej til fast Ejf'udom kan henret,'lWH, 
skal, hver Ga-ng samme enten ifølgo I.~oven t~ller 
efter testamentariske Dispositioner gttnr i Arv, lige-
ledes svnres en Afgift af '/" Procent.') ~ - - § 4. 
Vetl denne ~ § 3 bestemte\ Afgifts Beregning ll!Jver 
følgende ttt Jagttage: a) Afgiften erlrr;gges ikkun af 
Arvens lieholdne Beløb, efter J?mdrng nf, hvad Gæld 
<;g Byrder som rlerplltl mnutte h:P!te. Og er det en 
Seldølgo, at den Hovedlod, som efterlevende LEgte-
fælle ejer, ej iuddrnges under Afgiften. b) Y ærdien 
af Effekter og Løsøre med vitlere-, som iklw ht'Htaar 

1) llenne Bestemmelse (som ikke i flYrigt gælder for Færøl'rne) 
foreskriver, at ni ethvert Guxebre\'1 :MngeskiftclJrev eller 
amlet Dolrument, l1vorvetl Ejenllom enten bortslwmkes elJer 
uden fletaling i Ileuge paa anden :rtlaade overdrages, bør 
være 1ndført eller og ved særskilt Paatej.!niug ]Jaa san1me 
af de kontraherende forklaret og anmcltlt den Yærdi 1 til 
hvilken Ejendommen retteligen lmn OIJ 1H1r ans1aas". Jfr. 
ogsaa SJlOrtelreglement 30. :Marts 1836 § 28, næstsidste 
Punktum. 

2) If~1lge JlJakat 18. Auyust 1812 ere Boer. l1viH hele belwldne 
I+'omme er uuder 100 Rdlr., fritagne får denne Afgift. 
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1810. i rode Penge eller urlestaaende rtfgiftspligtige Kapi-
8. Fel>r. taler, bestemmes, i Lighed mml hvad i § 2 Litra d. 

er fastsat, efter t1e lovlige Vurderings- eller Auktions
forretninger, som læg"es til Grnn<l ve<l Skifte og 
Deling, hvor samme unSer ordentlige eller overordent
lige Skifteforvaltere foretages. c) Dele derimo<l myn
dige og tilstedeværende Arvinger flig selv :imellem, 
eller nogen tiltræder Arv nilen Skifte, !la skulle Arve
tagerne efter bedste Skønnenile og saale<les, at ile 
derpaa, naar forlanges, kunne nflroggo Ed, ligesom i 
§ 2 Litm d. angaaende do faste Ejendommes V ær<li 
er hefalot, tillige angive den øvrige beholdne Arvs 
fulde V rordi. § o. Af Arv, der tilfal<ler saadanne 
Arvinger, som deraf Juwe at erlægge den ved Fr. 
J 2. September 1792 paalnulne Afgift af 4 Procent, 
bliver desn<len den herved anor<lnedo 1/ 2 Procent-Af
gift at llerogne. - - - § 7. Afgifterne af faste 
Ejendomm{~S Vrorrli verl Køll og Salg~ Gave og }fage~ 
slåfte - - ~ erlægges, forinden Skøderne, Gave~ 
hrevenø, 1\Iageskiftehrevene - - - tinglæses - - -
§ 8. Afgiften af snavel faste som undre J<]jemlommcs 
V ær<li, uaar disse gaa i Arv, forfalder ved Arve
laderenR Død og erlægges forinden SkiftetA Slutning, 
hvor Skifte foretages, da nemlig de ordentlige Skiftt•
forvaltere vc<l de Skifter, som de foretage, og de 
overordentlige Skiftcfor,.raltere, suasom - - - testa~ 
mentariske ]~ksekutorer - - - og deslige, ved de 
Skifter, som af dem 1Je1mndles, blive nusvarlige for, 
at Afgiften lwtimeligen vorder erlagt; ligesom og Ar
Yinger, som selv dele sig imellem, hesørge selv Af
giftens rigtige I~rlmggt!lse for Dølingens Slutning og 
lirofte imitllertid, een for alle og alle for eeu, for samme. 
Tiltræder myndig og tilstedeværende Arving selv Arven 
uden Skilte, da har han 11t er·lægge Afgiften imlen 
Aar og Dllg efter Dødsfal<let eller, hvis Proklama 
udstedes, tb i det seneste efter 3 Muaneders .B'orløh 
fra <len 'rid, da samme er uilløhet. - - - § 9. 
Udeblives med de i denne Anorduiu~ paalmdne Af
gifters Betaling, da erlægges de dohbelt. Og, dersom 
det nogen Sinde befindes, at nogen -verl Dø!gsmaal 
søger n.t mHldrnrre sig .fra Afgifternes Erlæggelse, da 
betales deres Bcløh tre<lohbelt. § 10. - - - Og, 
for saa vidt angaar Afgifterne-'- - af Arv, hvor 
overordentlige Skiftdorv:tltore hehandle Skifte, oller 
lr\'or Arvingerne dele Rig selv imellem eller tiltræde 
Arv uden Skifte, sker Indbetalingen efterluumden, 
som disse Afgifter ifolge.- - - § S hør erlægges, 
1h nmler den eller de mdhetalendes Haand trende 
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ligelydende Anmeldelser om Afgiftssummen, og hvoral 1810 . 
. don svares, blive at affatte. - - - R Febr. 

Rane. Plakat (kgl. I!esol. 13. Marts), "t Sager 1813. 
om Rettighml til at hygge O(l' holde Fiskerllltade j'"" 2:J.l\larts. 
JJ'æmerne s1."1lile af hvert Stetls Sysselmarul som Po iti-
sn.ger paakemles, samt at Sysselmtendenes Kendelser, 
om Parterne ej derved skulde akkviescere, indtmkes 
for Amtmandskabet paa Færøerne og der paakendes 
mlen videre Appel. 1) 

Hane. Plalmt (kgl. llesol. 14 . .April) angaaende 1815. 
Pengevæsenets J;'oraudring paa J;'ærøerne. § l.lG. April. 
Den ll'ældemle Pengesort paa Ji'mrrlerne skal for 
Fremtulen ligesom i Danmark være H.igsbank~ 
J>enge.•) - - - !l 5. Alle lovbestemte Størrelser, 
>rrasom Skntter, Jløi1er, Retssportler o. s. v., skulle, 
for Aaa vidt tie ere ansatte til noget vist i Dansk 
~Courant, gnn. over til I~igslmnkpeng'e Sølvværdi, 
Ilaler for Ilttier og Skillin" for Skilling. 8) - -

- § 6. Den almindelige l~entefml vecl alle For
skrivelser, som herefter udstedes !'"" Fmrøerne, er 
4 Procent. 4) - - - § 20. - - - Forpligtelser, 
som erc stiltedo i nnde~ V alutit cn<l Dansk Uoumnt, 
- - - blive at opfyl<le efter <le hidtil gmltlende 
Love og Retsregler, dog sa.aledes at der for hver 
Gyl<len eller Krone kan betales l Hil!. 12 Sk. i rode 
,Sølv.---

t) Den ligefremme Anvendelse af rlllkatens 11estmnmelser 
er bortfalden ved Lov 17. Marts 1865, hvorntl den nogle 
af Færøernes Indbyggere panl1vilende Forpligtelse til at 
holde og bemande Bande ophæves. Derimod er tlen ved 
Phtkaten foreskrevne l)rocesmaade gjort anvendelig i for
skellige undre Arter nf Snger ved flere senere Lovbestem
melser (se sanledes kgl. Itesol. om 'l'ørvehederne Y ed Thors~ 
havn af -21. Dl."cember 1827; Lov om Grindefangsten af 
29. l)ccen!ber 1857 §H; Ilaugelov 23. !februar 1866 § 80; 
Lov (Nr. 11) om Sundhedsvetltægter m. m. af 7, lllnj 1881 
§§ 4 og 6; Anordn. (Nr. 8') 16 .• Toni 1882 § 9; Lov (Nr. 
f1G) om Grandestævne af l. April 1891 § 13; Lov (Nr. 34) 
om Øtlelæggclsc af Havnens Yngel af 11. Mal'ts lbi12 § f1j 
T .. JOV (Nr. 45) nm Hesteavlens 'Fremme af 30. Marts 1892 
§ !l·hLov (Nr. 56) om Afhæn<lelse af Trøer m. m, af 13, 
A1m 1894 § 7 i Lov (Nr. 70) om ny Skytusætuing af 23. 
Apn11897 § 9), - Om ltctsnfgift i deslige Sager se Sportel
reglement BO. 1\farts 1836 § 10, 2. Punktum, og § 12. 

2y Æ:ndret ved :Montlov 23. lJiaj 1873J som indfører den nu~ 
gæl!lendo Kronem1lnt. 

•) S fr. I•'r. 13. August 1790 § 8; Kane. Skr. 1. Oktober 1833. 
4) _Æm1ret vctl I~ov 6. Aptil 1855 § l saaletlcs, at denne 

Henteforl kun er lovbestemt ved Udiann i faste Ejen~ 
domme, hvorimod Hentefoden ellers er fri. 



24 Reskript nng. Ovorløbssoj<ls Betaling, 

18Hl. Iteskri11t (til Stiftamtmunden og Biskoppen o\·er 
17. April. Sjmllands Stift), hvoned fastsættes som Ilegel for Over

løhsH<Ij<ls Betaling i J<'rcmtirlen verl forefttltlenrle For
flyttelser i J>ræstekaltlene Jl'"' Ftcroerne, 

at for hver levetlygtig Søjrl skul betales 5 Rigs
hankmark ') norrlenfjords og 4 Higshunkmark 2) sønden
fjortis fm t1<m 14. (~ktoher til den sidste JVfnj mldusive, 
men fra den l. Juni til rlen sitlste September l 
lligsbankdnler 3) nonienfjorris og 5 Itigslmnkmark 1) 

sønrlenfjorrls. 1) - - -

(lleskr.saml.) 

18. )lnj. J{anc. l'lakat (kgl. IlesoL 24. April) om Lag-
tingets Ophævelse 1ma Fmrøerne. li l. Lagtinget 
pau Færf!erne skal være opl1ævet. ") li 2 . .Alle fromske 
Justitssager skulle indstævnes nmirltleihart tilHøjesteret 
fra rlen første Instans !]pr Jlll:t I;anrlet') vod Ynrsels
paategninger efter Fr. 7 .• Juni 1760. § a. De civile 
~:lager sammesteds skulle i 'l'ilfælrle af .Appel indankes 
for den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stnrlsret i 
Købenim m.') § 4. De til juris<lictio voluntaria hen
]lØren!le Sager, saasom ':Pinglysninger og deRlip;e, som 
Torhen luwe vau·et aff.,~orte Yed Lngtinget, skulle her~ 
efter overdrages til Sorem'lluivercn sammesteds. 

1) = l Kr. GH Øre. 
2) = 1 Kr. 33 Orc. 
") = 2 Kr. 
4) ,Jfr. Haugelov 23. Februar 18Gt) ~ 711. 
"J .Hr. Kanr. Skr. lll. April 1817. 
11) 2'il Indankning efter snovel § 2 som .§ 3 kræves dog (ifolgc 

}'r. 2;1. Ja11uar 1805 § 18 og dens Analogi jfr. Fr.10. A]Jril 
1750)1 at Sagens Genstand (Appelsummen) er mindst 20 }{r. 
Um1tnge1sc herfra kan ~øres ved ligl. Bevilling. 

Politisager- sua.vcl of1'cntligc som private- ind
ankes bande fra Sarenskriveriets Politiret og Syssel~l)oliti
rctterno (se om disse H. 23. Marts 1813 med Note) uden 
Hensyn til Sagens Værdi for Fæn1 Amts OveqJolitiret, 
,lfr. H!Jjesterets Dom af 12. Oktober 1888, dog undtages 
Sager om J?ornænm~Jser i Ord og Gerning (Straffelovens 
21. Kapitel), !tvilke ifølge Fr. 20. Oktobe~· 1819 § f> 
inllankes for };mHlsover~ samt Hof- og Stadsretten i 
Kjøhenhavn. OverJJolitircttens Afgrlrelscr ere i nogle særlig 
angivne Tilfælde (se de i Noten til Pl. 23. Marts 1813 
anførte Bestemmelser) endelige ng UJmnankelige, men kunne· 
for d\'rigt appe11eres til 1Iøjesteret under \isse Betingelser 
med liensyn til Sagens Værdi (mindst 66 Kr.) eller, i '!'il~ 
fælde af at l1øjere Straf end Bøder er idømt, Straffens 
StMrelse (se i f)vrigt Fr. 25. 1lla1'ts 1791 § Hl og Pl. 23~ 
Maj 1840 .ifr. Lov 4. Januar 18fJ4 Nr. 3); Undtagelse kan. 
gøres ved kgl. 13evilling. 



Kane. Skr. om J,agmandstol<lon. 25 

Kane. Skr., hvon·ed bl. n. bestemmes, at Lag- 1817. 
mandstolden 1) fremtidig hør indbetales i den kgl. 19. AJlfil • 
.Kasse. samt at Lagtingshuset i Thorsham maa ved
ligeholdes og afhmiyttes til Tinghold og Retsforhand-
linger. 

{Roskr.saml.) 

Kane. Skr., hvorved tillades, nt Halvdelen af 1818. 
Nonlernemes Prrostekalds overskydende Indtæ!!ler !L .TunL 
under en i Anret 1816 indtmffen J<Jmhetlslerliglwd • 
man samles til et Fond til Anskaffelse af nyttige 
Skolebøger for fattige Almueshorn paa :I!'ærøerne. 2) 

(Utr.) 

Iianc. Skr., ln·ot·i udtales, n t Fr. 20. Januar l. Sept. 
1797 § 40 ingen Adgang giver til særskilt at for-
lange Betalingfor Udskrifter af Forligelses-Protokollen, 
inr1eholdende tlet forhunrller1r> i rle ved .Forligelses
Kommissionen forligte Snger, og n t i de S n ger, hvori 
Forlig oj kan tih-ejcbringes, mna airides ingr>n Ud
skrifter gives af, hvad der i .B,orligelses-K<munissionen 
er lllevet forlumdlet. 

(Reskr.saml.) 

J{anc. Skr., hvori hl. n. udtales, at H.),lS- og 2\l. ~ep t. 
Taksationsforretninger over I'rmstegrtnnlc part Fær
øeme hør foretages atProvsten merl tiltagnell!ænd. ') 

(Reskr.saml.) 

Plakat om Attester (nngaaende Betaling af kgl. 1820. 
og komnnmnlo Skattor og Afgifter) som skulle tilvej e- 12 .• Tan. 
bringes før et Skødes Tinglæsning (se Knnc. Skr. 
21. Se}Jtemlwr 1822). 

1) Ydes ifølge gammel Sædvane Ufr. N. L. 1-5-25) med 
l Skind :::.-:: 8 Øre af hver Mandsperson fra 15 til 50 Anr 
inklusive. 

2) J)ct paagældcnde Be1ølJ, SOO 1tbd. Sef1ler1 lJlev ved Kane. 
Skr.18.1t{arts 1820 (utr.) inddraget til Frugtbargørelse under 
Sjæ11ands Stifts offentlige Midler. - Se i øvrigt K. U. 111. 
Skr. 18. Fel1r. lSG.J. 

'J Jfr. Kane, Skr. 4. Juni 1844. 



26 Plakat om Retsforligs Eksekntionskraft. 

1820. Plakat om Retsforligs Eksekutionskraft (se 
21. Jan. kgl. Resol. 6. Juni 1821). 

25. Jan. Plakat om4 hvor længe et Aulrtionsbud for· 
binder den byaende (se kgl. Resol. 6. Juni 1ti21). 

25. Juli. Plakat ang. J{onstitutioner til Dommeres Fuld· 
mægtige (se Ii:anc. Skr. 21. September 1822). 

15. De ur. Forordning ang. Ansøgningers og !{Jagers 
Forfattelse og Indsendelse (se Kane. Skr. 21. Sep
temlJer 1822). 

lf>. Dchr. Plakat om Appelstævnings Forkyndelse i Ar-
resten for en nndvegen Arrestant (se kgl. Resol. 
6. Juni 1821 ). 

1821. Pinkat ang. o:ll'entlige Politiforseelsers Paatale 
12. Jan. samt Dommenes Eksekution i deslige Sager (se 

Kane. Skr. 4. Oktober 1823). 

G. Juni. Kgl. ltesol., hvorvetl bestemmes, at Plakat 21. 
Januar 1820 om Retsforligs Eksekntionskraft, Plakat 
25 .• Tnnuur 1820 om, hvor længe et Auktionshud for• 
hinder <len hydomle, 1) og Plaknt 15. December 1820 
om Appelstæmings Forkyndelse i Arresten for en 
untlvegeu Arrestant, man foranstaltes kundgjorte prra 
Færøerne til Efterlevelse, 

hvorhos det danske Knncelli hemyndiges til i 
Fremtitlen, naar <let enten efter Brevveksling med 
det kgl. ltentekummer eller metl vedlwmmeude Over
øvrighed puu Færøerne mantle !luses utviYlsomt, ut 
en for Danmark udgiveualmindelig Anordning samme
steds er anvendelig! da at foranstalte smnme paa 
lovlig Maade bekendtgjort til Efterlevelse.') 

(Reskr.saml.) 

1) Lov (Nr. GG) om Tvangsauktioner af 9. April 1891 § 36, 
2. Stk. jfr. Anordn, 12. April 1892. 

2) Jfr. Justm. Skr. fi. Juli 185fJ. 



Plakat om Arrest paa Udlændinge. 27 

Plakat om Arrest paa en Udlændings Person 1821. 
'llller Gods (se Kane. Skr. 20. April 1822). 30. Nvbr. 

Iianc. Skr., at Plakat 30. November 1821 om 1822. 
Arrest pa11 en Udlændings Person eller Gods maa 20. April. 
ligefrem anses anvendelig paa Fmrøerne. 

(lleskr.saml.) 

Plakat om Gebyrbetaling, nanr den ordinære 2. Juli. 
Retslleljent viger sit Sæde (se Kane. Skr. 9. Sep· 
temher 1823). 

l{anc. Sl(r., nt Plakat 12. Janu~tr 1820 om At-21. Sept. 
tester, som skulle tilvejehringcs for et Skørles 'ring· 
læsning, I<'orordning 15. December 1S20 ang. Ansøg· 
ningers og Klagers Forfattelse og Indsendelse samt 
Plakat 25. Juli 1S20 ang. Konstitutioner til Dommeres 
I<'rddmægtige. skulle bekendtgores som gældoml e paa 
Færøerne, hvorhos det dog, hvarl sidstoævnto Piakitt 
angaar, overlades Amtmanrlen

1 
patt Sorenskriverens 

Forslag O" Jma dennes eget An~ og 'l'i19vnr, i ind~ 
træffende Tilfælde, hvor saatlant anses hensigtsmæs· 
Eigt, at konstituere en duelig M•mtl til at beklæde 
Dommcrsærlet. 

(lloskr.snml.) 

Plakat ang. ntilladelig Kollektering m. v. li'. Oktl>r, 
{se Kane. Skr. 31. Jlhrts Iti27). 

Plakat aug. hvad der skal iagttages ved Testa· 1823. 
mentor og Beskikkelser (se Kane. Skr. 27. Novom· s. Jan. 
her 1824). · 

}'orordning om Jllortilikation paa bortkomne 7. Fek 
Gældsbreve (se Kane. Skr. 27. November 1824). 

Ifanc. Skr., at Plakat 2. Juli 1822 om Gebyr· fl. Sept. 
betaling, lU1Alr den orrlinære Rot..'11>Ptjent viger sit 
Sæde, skal bekendtgnres til Efterlevelse rma Fær· 
øerne. 

(Reskr.saml.) 



28 Kane. Skr. ang. offentlige l'olitifors.,eJser. · 

1823. Kane. Skr., nt Plaknt 12. Januar 1821 ang. 
4. Oktur. offentlige Politiforseelsers Fantale samt Dommene& 

Eksekution i c1eslige Sngtlr bor 1nm<1gnres til Efter
levelse pna F:eroerne 1). 

(Reskr.saml.) 

182!. J.'oror1lning ang. Præsternes EmlJede med Hen-
30. A!'ril. syn til Ægteskab (se Reskript 7. December 1827). 

n. Aug. Forordning om Rettergangsman!len i mindre 
betydelige Gældssager (se Reskript 7. December 
1827). 

s. Oktlu·. Forordning, hvorved Oplæsning af Anordninge1· 
og Tillysninger om ver!lslige Genstande fm Præ
dikestolene afskaffes (se Heskript 7. Docemlwr 1827). 

27. NvlJt. Kane. Skr.
1 

nt Plakat 8. Januar J 823 angnaende, 
!mul rier skal Jagttages ved 'l'estnmenter og Beskik
kolser, og ~.,oron1ning 7. Februar 1t>23 om Mortifika
tion paa bortkomne Gmldsbrove skulle hekenrltgøres 
til Efterlevelse Jln!t JT>emerne. 

(l{ es kr .saml.) 

1825. Pinkat nng. Jlehnmllingeu af Sager om Umler· 
28. Maj, lwl!lsbidrag til nægte :Boru (se Kane. Skr. 2ll. Sep· 

temher 152\l). 

182!1. J{nnc. Skr. (til Amtmanden og Amts]Jrovstt!n ovet· 
2fl. April. Fruronrne), hvorrml fastHættes: at det gøres vø!lkom,.. 

mende Sognepræster til Pligt, tilllig paa Aaret i Bor~ 
ening nwtl l\..irkevmrgørne at efterse enhver Kirkes 
Hrost eller Mangel og 1tlgive Hesultatet heruf be
skrevet og indsende samme til Kirkeinspektionen til
lige med deres. mtrligen aflæggende Regnskaber,') for 
at de fonwdne Foranstaltninger derefter straks kunne 
fojes. Naar en Kirke n.f ·ny skal opbygges, da 

l) .lfr. i 11vrigt nu J.,.,ov (Xr. 55) indeholilende Bestemmelser· 
om Politiet pna l<'ærøerne af lB. April 1Sn4 § lB. 

2) n: nu: Inventarieregnskab er, idet J! engeregnskaberne føres: 
nf J{irkckassereren, K U. :.M. Skr. l~l. l\Inrts 1HGS~ 



Kane. Skr. om l{il·kors Yodligeholdelse. 2H 

111aa et nøjagtigt og fuldstroneligt Overslag over cle 182(). 
dertil fornHdne l\Interialier foranstaltes forfattet af 20. April. 
KirkeinKpektionen, hvorefter Arhoj<let i orrigt under 
Kirkevwrgens specielle 'l,ilsyn og Ansvar bliver n.t 
besørge :i f srlre 1\[enighetlen. 1) Endeligen mna det 
pn..alægges Kirkeværgerne at ,1rage Omsorg for, at 
Jie~rnene omkring Kirkegaardene tilhørligen veilligew 
hulttes og Kirkegttnrtlene fredes. 

(lloskr.saml.) 

UB~]{ri}lt (til Amh~Htmlon. og .Amtsprorst?n ov01: Fmr- .1827. 
fJC>me), Jnl1el10ltlenile Tillæg tJl og ~.,ornndrmger 1 clen d. Jnn. 
m11lOr 28. Au,t,:rnst 17{)7 konfii·meretle Fundnts for 
IPnttigkasst•n pii:t Pærnertw, hvorretl fastsætte:;: 1) at 
enhn;r Embethnnmul ]HHL Fmroerne, som forsynes 
med en af Kongen umlerskrenm Bestrrlling1 vell siu 
Emhedstiltræ<lelse skal gire i det mindste 5 Hhdl. 
til ommelclte Fattigkasse samt hver Sysselmaml lige-
1edt>s i !let mim1st n 3 H,bcll.; 2) --- 4) at en Gave 
til Kassen lign Hnttvel skal erlæggt~s ved Begr:weber, 
hvor de saakal<lte Li:,;!ttler hoMes, som naar cler 
holdes egentlig Ligpræuiken; U) - - -

(lleskr.saml.) 

Forordning nng. Remyndigelse for Overovrig- 2t!.l\larts. 
Iletlen til at afgøre aclskillige Sager, som llitltil 
lJelwvetle Afgorelse i J{ancelliet (s p Kane. Skr. l. 
August 1837). 

lianc. Skr., nt Pinkat 1!). Oktober 1822 ang.31.Marts. 
utillnclclig 1\:olh·kterinp; m. v. skul hekendtgores som 
_gældende paa Færøerne. 

(Ileskr.sarnl.) 

Plakat ang. Betaling til l<'orligelseskommis· G, April. 
sionerne og ang. lilugerens Udeblivelse ved disse 
(se Rane. Skr. l. Augi1st 18:37). 

1) Se dog nu Hcslrr. at. Oktober 1827 Pkt. l. 
:!J Jfr. I~ov (Nr. 97) 10. April 18H5 § 7 d. 
"J Jfr. auf. Lov § 13 b. ' 



30 Forordn. ang. ÆgtesJmher efter Skilsmissedom: 

1827. ]'orordning angaaendeÆgteskaber, som indgaas 
23. :.Jaj. efter erhvervet Skilsmissedom (se Kane. Skr. l. Au

gust 1837). 

7. Juni. [Forordning angaaende adskillige For-
holdsregler til Betryggelse for umynrliges 
og andre under offentlig Bestyrelse eller 
offentligt 'l'ilsyn staaenrlc Midler (se K:mc. 
Skr. l. An;,'ust l H37.)] 

12. Juni. Plakat angaaende nærmere Bestemmelse og 
J!'orandring ve<! Lovens 6-13-3 (se Kane. Skr. l. 
August 1837). 

31. Oktbr. Resklip t (til Amtmanden og Amtsprovsten over Fmr-
oerne), hvorved fastsættes: 1) At Jrvert Præstegæld 
paa ~,.a~roerne for Fromtiden ikkun man have een for 
dets KirkPr fælles Kasse, hvori samtlige til Præste
gæltlet lwrmule Kirkers Iucltægtt•r kunne indflyde og 
cleres Udgifter deraf uclredes, i Ste<let for at hidtil 
r·nhver af Øernes Kirker lmr haft sin egen Kirke
kaRse, !log n t lterfra undtuges de Kupituler eller Ind
tægter, som ere ellrr hlive legerede en eller anden 
af disse 1\irlwr, hvilke Legnh,r fremdeles udelukkemle 
hør komme de Kirker til Gotle. hvortil rle af Giveme 
ere l>estemte. 1) - - - · 

(Reskr.saml.) 

7. Nvhr. Forortlning angaaende Uetnling for de Attester, 
som ndfterdiges af Præsterne (se Kane. Skr. l. Au
gust 1837). 

2B. Nvl>r. Plakat nngaaende ]lidler til at fremme kolle· 
giale EI{Sj>editioners Losning (se Kane. Skr. 27. l\laj 
1828). 

i. I>chr. Reskri]Jt, hvorved lwstemmcs: l) at l!"~ororclning 
30. April 1824 ang. Præsternes Embede mecl Hensyn 

1) Jfr. kgl. Resol. l. Marts 18fi5. 



Reskri]>t ang. Præstemes Eml>e<le m. m. 31 

til Ægteslml> skal udvides til 11t gælde ]><ta Færøerne; 1) 1827. 
2) at Forordning 6. Augost 1824 om Rettergangs- 7. Dcbr. 
nmaden i mindre ]w tydelige Gældssager ') og For
orrlning 8. OktolJer 1824, hvorved Oplæsning af An
ordninger og 'l'illysninger om verdslige Genstande 
frn. Præ<likcstolene afsknffes, ') simile gøres gældende 
sammesteds ufomndre<le. 

(1leskr.saml.) 

Plakat ang. Omkostninger Jlltll Iirindnelle Fan- 21. Dcbr. 
gers Vask (se Kane. Skr. l. August 1837). 

ligl. ltesol. ltng. 'l'ørveheclerne ved 'rhorslmvn. ") 2t.Dcbr. 
Vi bifalde allermtadigst, 11t 11lle omkring 'l'hors
h!tm Hy pa!t Vort ]jand Færrl væren<l<1 'nlrveheder 
Bnmlnenlæggcs, og at en ny Deling uf disse foretages 
Yml kyndige og uvillige 1\Iænd, saaledos at enhver }'n
mille erholder U (lyisning deraf llaa o et Sted og i Ji'orhol!l 
til, hvad tler ved ordenlig Brug kan behøves, tlog at der
-ved tilligt> }mases, at 1mhvor faar Udvisning Jma et af de 
Ht!~dor, hvor han nu har Tørveskmr og holst onsker at 
bdwhle samme. 5) Sysselmanden for Strømø skul der
efter= hver Sommer, naar 'førveskæren er fuldemlt, 
efterse samtlige 'l'ørvebcder og til Amtmanden ind
berette, hvilke Mangler han derved maatte lmve fun
det; o R lllive da de, som nmatte have lJChnncllet 
deres 'lørveheder med Uorden og Skødesløshecl, for
nilen at tilholdes, straks :tt rette de forefundne 
Uordener, tillige af Sysselmanden at anse med en 
l\Iulld fru 41; Skilling til2 Rbdl. Sølv,') efter Omstmn
dighederne, til l!'ærø Amts Fattigkusse; men for saa 
vidt :ve<1konnnende herve<l kunde tro sig fornærmede, 
skal det staa dem frit for :tt appellere til Amtman
dens Resolution, ve<l hvilken det da bør have sit 
Forblivende. l•,or nvrigt ville Vi, i Betragtning n.f, ut 
TorYen ved 'rhorshavn er vanskeligere at fan .. skn.a.ren 1 

1) Ved Reskriptet gjordes to for ]i'ænlerne særlige l.:Iodifika~ 
tioner i l?orordningen, hvilke imidlertid -"·cd tlen senem 
Lovgivning cre ophævede og derfor udelades her. 

'J Jtr. Hportelreglem. BO. Marts 181!6 § U. 
') ,1fr, K. U. M. Skr. 2B. Marts 1854. 
') Jfr. kgl TiesoL 14. August 1833 og 18. August 1850; 

Justm. Skr. BO. 1\In.rts 18G8; kgl. Resol. 1·1 Fcbr. 1877; 
Haugelov 2a. J.i'ebr. 18G6 § 42, sidste I>unktum. 

'J Ændret verl kgl. Resol. 14. Ang. 183.3. 
') = fra l til 4 Kroner. 



32 Kgl. Resol. ang. Tarvohodorne ved rrhorshavn. 

1827. a1lernan!ligst lutVe D etalingen til veclkommondo Lejlam-
21. lkhr. clinger for Torveskær, hvilken efter Landets Skik er en 

Dags ArlHljde for en l)ags Tørveskmr, hest em t til 2 Dages 
Arbejde for 3 Dages 'l'arveskmr 1) eller, nnnr <ler betales 
me<l Penge, l 1\Inrk 1'egn 2) for hver Dugs 1'ørveskær. •) 

(U tr.) 

1828. Kane. Skr., at Plttkat 23. November 1827 ang. 
27. l\lnj. :i\Iit1ler W at fremme kollegiale Ekspeditioners Løs

ning ligefrem vil være anvendelig l"'" Færøerne. 
(Reskr.saml.) 

1!0. Maj. l<'orordning om adskilligt, som i Henseende 
til Dnahen bliver at iagttage (se Reskript 27. April 
1832). 

6. Sept. Plakat angaaende Behandlingen af Sager, som 
opstaa i Anledning af Dagleje (se Kane. Skr. 8. i\Iaj 
1832). 

5. Nvbr. Kgl. Konfirmation paa efterfølgende l<'nndats 
for l<'ærø Amts offentlige Bibliotek. 

Et Selskab af Amtets Embedsmænd, der længe og meget 
l1ar følt det Savn, som Uet er for enhver vitlenska1Jelig 
dannet 1tfaml, hvis Formuesomstændigheder ikke tillaile An~ 
skuffelsen af et fuldstændigt primt Hihliotek, at leve afsondret 
fra de Steder, hvor offentlige Bogsamlinger haves, og som 
derhos lmr næret det Ønslrc at hidrage til nyttige 'KumlsknlJers 
Uclbredelse i deres 1Smhedskreds, lmr ved fremmede Velg1sreres 
kraftige 1Hstand, som og ved egne Bestræbelser og Opofrelser, 
lutft den Glæde at se Gruuden lagt til et offentligt Bibliotek 
pa.a 11'mrtlerue. lJa en Samling af henimod 1400 Bind, som med 
Guds Bistand dog ikkun er at anse som et Fundament for en 
større Samling, alt 1111 haves, saa har Selskabet anmodet un
dertegnede om, indtil videre at overlage Direktionen af Biblio
telwt og derhos udarbejde Love for Stiftelsen og allermuler
danigst at ansøge Hans 1\lujestæt vor allernaadigste Konge om 
allerh11jeste Approbation for "Biblioteket som en offentlig Stif~ 
telse under Navn af l<'ærø Amts offentlige Bibliotek. De Regler, 
som vi formene at ktmne fiive muligste Betryggelse for Sam~ 
lingens fremtidige Vedligeholdelse og Udvidelse, e re: 

l •. B'or at fornoilent 1'ilsJ11 kan haves meil Bi-
bliotelwt, utlnævnes af Amtsøvrighetlen en Direktion, 

') Ændret vc<ll<gl. Resol. H. August 1833. 
2) ::--..:.:: :m Øre. 
·') Jlr. kgl. Hesol. 18. August 1850 og H. I•'cbruar 1877. 
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l>estn.nende af i tlet mi.m1Bte B Personer, llt~r fornemw 1828. 
_melig har n t tlrarre Omsorg for dets Vetlligdwldelse 5. Nvhr. 
og mulige ],orogt'Jsc. 2. l1irektionen 1wstemmer de 
!;ove, som iagtti1ges vetl Utllaanet af Bnger fra Bi~ 
b1intelw4 ligesom den ogR:ut bestemmer den Orden, 
som i dot hele bor iagttages. U. Direktionen antager 
'Selv en tlne1ig og paalit1elig l\fantl ti1 Bibliotekar og 
Kasserer, for umler snmmcs Tilsyn at hestyre tle 
lobmule Porretningcr. og ute!ltlcleA ham derhos en 
lnstn:tks, som i Genj)flrt vetllægges det fnrHte Aars 
llegnsknb. 4. Jlct nnrlige liegnslmh nffatteA af Kas
sereren og inc11ereres af ham red h \'Crt HcgnskalJs-
nnrs Ur1loh til Dirl'ktionen, sotn igen, efter at have 
revicleret tlet, afsmHlPr rlet til AmtsH\Tighetlcns De-
eision og vi!lere Befol'flring til Ilet kongcligo tlauske 
Km1cPlli. 5. Nnar Bibliotekets Kasseheholdning er 
R:w .. stor, at ])irektionen ser sig i Btaw1 til nt anskaffe 
IlJO Hnger, lmr forneuunnlig vmlges historiske og 
okonomiskc Skrifter som Ile, <ler isrrr maa antages 
nt Ymrn nf almindelig Interesse og Nytte. Direktionen 
for Fmr!l Amtsllihliotek i 'l'hm"Hl~ttm, den 24. Septem-
lwr lH2R. '11illiseh. Gorm. l)rnm-G-all. 

(Hnslrr.saml.) 

Ugl. Ucsol. nngtuwn<le Anvendelsen nf de ve<l 
Salget af den forrige Lah'Hlolgaanl (Stegntml) hul
lwmife llTitller, lrvorvetl hl. it. lwste1mues: - - -
4) at Skolent•senet pna }j1reroernP onmlrages som 
J~jeiHlnm t1e 2000 Rht11r. rnae S!Jlv, mPtl Hl'l;ter, som 
iwlt~staa. i nogle af Sit.•gaar!lens Pnreellor HOtn en Del 
:d Knhesmmnerne for tlisse, og nt der åPsnlll'il inrl
knlws kgl. ~t pCt. renteha~reu<le Ohligationer til nt 
Beloh af 4000 Hh<llr. Solv, hvoraf Henterne tilfaltle 
bemehlte Skolevæsen. ') 

(U tr.) 

182\l. 
7 .• Jan. 

Ugl. ltesol., hvorver11H~vilges nt lmlbegterne nf 14 . • T an. 
dt! tlen nedlagtn lærtlo Skolo i 'l'iwrRhavn tillwreiHle 
)fi!llur samt itf 1lt•u denne tillugte ~rie111le maa, Ra:t 
1:;-mge ingen lær1l Skole der igen opn•ttes, anvetules 
hl Berlste for Almneskolevrt•senet pat< Færøerne.;) 

(lte!<lrr. sam J.) 

. Uanc. Skr. Vetl at me<l<lele Betmnkning om, 11. April. 
hVIlke af <le i Aarene 1815 tillSUl inklusive gennem 

1) ,Jfr. Lnv 1. ~Inrts 18M § 33 Nr. 1. 
2; .nr. nuf. Lov § B3 Nr. H. 



34- 1\ane. Skr. aug. Vand· og Brod~Strllf~ 

1S29. J{unct>Uiet tulgauede Anordninger, <ler <'ndnu ikke 
11. April. vare satte i Kraft ]1HU. I1,rornerne, kunde egne sig til 

at gert's gældende der, havde AmtmandPil bemærket, 
at ttlle i nævnte rridsrum nelgunede almindelige An~ 
ordninger, om hvis Anvendeliglwll paa Færøerne der 
kunde blive Sporgsmanl, nilerede vare puhlicerede 
til Efterlevelse 1) mecl Undtagelse nf Jfr. 12 . .lu u i 1816 
ang. mermere Bestemmelse af Fængselsstraffen paa 
V nml og BrmL og Pinkat Il . • lul i 181U ang. forhøjet 
Betaling for 'rilsigolse til Møde ved ForligelsL1s-Kom
missionen.- Kancelliet henriirer derefter Fr. 12. Juni 
HH G kumlgjort p an l!""'ærøerne til frt>mtillig Efter
levl'lse, idet dPrhos, for surr vidt der paa Grnnd af 
Frerinttenws S1Ptlvanlige Levemumle kunde være nogen 
Betamkelig1H'd YPt1 at lade de Personer, der hensættes 
til l!'a•ngsd Jllllt Ya111l og Brml, nyde det for dem 
unmte skarp<'re l!'nclmniddel af syret Brød, tilføjes, 
at dt<'rsom Fr. (j, Decbr. 1743 § 15 og Plukat l. Juli 
1817 kun gan. ml pan, at det Drml, iler leveres des
lige :F'anger, skal va•re stedranligt urelinært Brml1 

kun der formentlig intet være til Hineler for, at der 
paa I~,n·nH•rne gireR dem det der sædvanlige unyretle 
Brød.') 

(Upskr.snml.) 

2G. St,pt ]{ane. Skr., at Plalmt 28. Maj I H25 ang. Be-
haw1lingen af Sager om Underholdsbidrag til uægte 
Bnrn kan lmwlgores som gældende paa Færøerne. 

(Rrskr.Raml.) 

lf>, Nvl>r ]{gl. Uesol., hvorved hiftlldes, at Plaht 13. Maj 
1801 um!L•rgnar den Forandring, at lilandskabet til 
tlaruisonen ]lllll :Færøerne saa vidt nmligt først søges 

1) Nanr Eancellict ikke Ufltalt!r sig om de allerede tinglæste 
Anordninger for 18H>-1!1, kan det nmppe deraf sluttes, at 
a Il e cl isse ere udvidede til Fmrøerne. Se i øvrigt Justm. 
Skr. 2!i. August 18fl2 mml Note. 

2) Fr. 12. Juni 1016 er ophævet ved Strall'elov 10. Pebr. 
l&liG § HuH; men d12n i den ovenstaaentle ~krivelse utl· 
talte Grnndsmtuing syneti dog endnu at maatte have Gyl~ 
digtled (jfr. det uhuindelige "Gdtryk i Straffelovens ~ 20: 
"Yand og llrild''), 

PI. .9. Juli 181!J beordredes kun kundgjort til J~fter· 
levt\lse nnt1Pr Forudsætning at~ nt Fr. 20 .• lanuar 1797 iklm 
llidtil var 111even gjort anvendelig som almindelig Norm 
for det fænlske Forligelsesvæseu, og er derfor ikke tiug
]æst her. 
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l>lrnult dem :d 1'horshavns In<lvnanere, som dertil 182!l. 
frivilligen Yille laile sig eugagere, men n t der for 15. Nvhr. 
ovrigt1 nn:tr Udskrivning skal ske i l\-Iaugel af fri-
villig<', bliver at forholdt• c•ftt•r lle i fomæmte He-
solution imleholclte Forskrifter.') 

1Ileskr.saml.) 

[Plal<ttt ang. :ulskillige Bestemmelser med 2fLNvbr. 
Hensyn til Belutntllingen af Vejsager (se Kane. 
Skr. [J. Felml!lr lti33).] 

l'lakat, indelwldende en autentisk 'Fortolkning 1830. 
af Pialiat 23. A]lril 1813 ang. konstituerede Em- H Sept. 
hedsmændsllonorar (se Kane. 8kr.l5. s .. ptemlJer 1832). 

j}j,orurdning aug. en UIPrmere Bestem-17. Dehr. 
melse :tf l_.~ovens 2--1-17 om rriUt~n til Guds
tjenestens Jlol<1else i Kirker Jl!Ut Lantiet (se 
Kane. Skr. l[J, Septeml>er 18:J2).] 

Forordning om, l1vor vidt Sæd i Straaot m. m. 1831. 
man smiges ii'lt tm Præstegaard eller Skolelotl (se !l, Febr. 
Kam:. Skr. 1\l. Oktober l ti33 ). 

lleltendtgørelse;. imlelwltlende ];'orbutl mod n. April • 
. Bfterstilming af ueneralstahens lim·t (se Kane. 
Skr. IH. Oktober 1833). 

Tinkat ung. l{øurøgs-i'ilsmtniug til Arsenil;, :!1"-luli. 
som fra A ]10te1•erue sælgl's til Jh·ug motl skadelige 
Dyr (sl! Kane. Skr. 1\1. Oktohc•r 183ilJ. 

Plulmt ang.lntlgrl'h i Jijo!Jenlmms Universitllts r,. A ug 
Almunnk·l'riviler,;ium (s<' K:me. Skr. 1!1. Oktol>crl8:l.'lJ. 

l'orortlning ang. Itl\tsforholtlet imellem en I•'or- 2:,. NvlJr. 
Jlagter t'll"r I,t\ier uf en ,Jorth;jentlom og en Ifølwr 
t•ller l'anihuver (se Kane. Skr. 1!1. Oktober 1833). 

1) .Hr. kgl. 1\esol. 28. April 18H5. 
3* 



36 Kgl. l{eso1. nng. Und~:rstottelse til Skolevæse'u~L 

1832. Kgl. Uesol., hmrre<l hl. 11. bevilges Pæro Lan<ls 
l H. AJ>ril. Skolenesen en Understottelse af 112Hbdl. Solr anrlig 

nf den kgl. Hnn<lels Kasse.') 
(Heskr.s·tml.) 

lH. April. ]{gl ... l{onlirmation ]lUil e!ter.fol~PJHlt> Uegulativ 
l'or en ]Ion<! for forulykkedes ef'terlutlte pua 1111'1'· 
oerne. § l. On•rskwlet n! de i Aitret IS IH i Anle<l· 
niug n f Pil van .01'11 Fuglo indtruffpn ltly1d·a·lig Hmn~ 
tle1se inclkom1w- mil1h• GarPr, nPmlig 350 11hdl. .Ht>(ller. 
skal under N:nn af 1.Poud for_ fornly1d~etles pftt~r
lndte ]_Jaa ]fa•rn" som enlll'Hrlig Kapitnl sættes nntler 
Bt>styr(']sn nf _Lmulnh; Amtm:mtl og Pron;t og af 
dis:m 2) gnres frngthringcmdP ef1:Pr (le Hegler, Hom ere 
gmlth•mle for nnrlro o-fl'Pntlige 1\Iidler. § 2. Ji]nhvPr 
l\fnuilHJH'rsnn paa lf:Pro, som t'l' pligtig at lwtnle 
Næhhetol!la), Hkal narlig til ]i1 01111en Prlæg,Lp' 4 Rkill., 
som iwlkrawPs af S:vsselmamlen tillign UHlfl Nmhlw
toldPu·1) og aflerereH derl'ftr>r til Be~tyn~]son. § :1. 
Jfoudeus Heutf•r og narlige 11H1t~Pgter nnnmrles efter 
Amtmandeus og l_jron:;hms mernwrn HostPmnwlsn til 
at afhj:nlpe den ojPhlikkeligt' 'l'rang, hvori fornlykketh•s 
PHerla!ltP retl pltulsclig at l1erores dt~l'Ps Jj1orsorgt•r 
kunne gerant1P, dPt rn•rn sig Forældre eller Enker 
og Bnrn. 5) Derimod n r a(~!J votlvaremle UwlPrstot
tt>lse, som uogm1 n•tl slig ulykkelig Ha~mlt•lst~ maatt{• 
hlin~ tr:engendo til, Pou<lPn un~llkonuueudn. § 4-. 
Skul<le i et Aar H<>ulen uf PoiHl<>ns Kapital og rle 
narlige Imlta•gtur enten for en Del eller ganske hlin• 
uhrugl<', cln oplwnlrPS Ovorsknclet til clo flllgendr 
.Anr, indtil tlt>u snalede;; sammt•nsparecle Sum lwlolwr 
sig til l 00 Hhcll, i h\'illwt 'l'ilfml<ll' <ler allicl af samme 
hor la.•gges 50 HlHll. til Kapitalc.•n, livordter disse 
'rillæg hlin~ at ~tnse som en int.egrC'rPlHlo Del uf 
Pondens Hovl'dkaj>ital og i eet og alt at lwlmndle 
sum denne. 0) - - - § H. Bestyrelsen er pligtig n t 

l) ,Tfr. Lov l. lilarts 1Sf>4 § 3:l Nr. ~. 
2) Nu af Lugtingr.t, jfr. Lov l f>. April 18fi,t R 12 e. 
:!) lf1llge kgl. Jtesol. 21. November 17.Jl JlnilhviledP. Nu;hhe· 

tolden (der er Oilhmnt vnd Lov X r. :lfl af IR 1\farts 1881\ 
i-.Inn11spersoner fru, lf, til f)O .Aar inkl., dog mNl Undtagelse 
af ,.'l'horsluwns Iutlhyl!f!l'l'C, som l'.i have Jorder og Grmule 
at skylde af·'. 

·l) o: før Olai llttg1 2D .• Juli 
li) Jfr. !JOY 15. April 1il5! § 12 c. 
0) Jfr. Lov (lir. 3:>) IS. ~!arts 1881 § 2. 
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uJlæp;ge narligt RegnskalJ over Fumlens In<lhcgter og 1832. 
U!lgifter og at in<lsentle en Ekstrakt af samme til 18. April. 
det danske Kancelli. 1) 

(Res kr.samL) 

lteslrri]lt, hvorvd hl. a. fnstsættos: at Fr. 30. 27. April. 
l\laj 182ti <nn n<lskilligt, som i HPnsNm<le til Danhen 
hliYor at iagttage, skal gøres gældendP pna :b,mrucrne, 
dog sallledes: a) Ilt <len i ]?orrmlningcns § 7 fastsatte 
IJ~ermin, indPn hvilken Anmnlde1sP til vedkommende 
Soh:rnepra~Rt om Bjenunednnh! som ikke vc~cl hum er 
forrettet, lmr ske~ forauiln~s <h·rhrn, at slig _1\.mttel~ 
ddse lmr i Hovedsognet clh~r det So:,rn, hvor J>rmstcn 
lwr, ske inden n Dage og i dn andre vod hnnA nn:ste 
BPsog ved Rtedets Kirlw; b) at clen i .!forordningens 
~ H iwlchohlte Besh•mmrlse om, at VPt11wmmem1e 
J{irl<ehr•tjr•nt hnn· Uge skal giw Sogn<']H'H'StPn U1Hler-
retning om de i UgPns LolJ gjortl~ Anmel<lelser om 
Banll~fødsler, forandn•s saalet1Ps! af f1ell1H1 Angivelse 
m1e.nfor Hovedsognet Hlwr pna PnPstens llll'Stn Om-
rejse til Kirkerne; og at em1elig c) Foron1niugPns 
§ 13, for Rlllt virll rl!'ml" pmtlJyrl<'l·, at I>aahsforret-
iungen slml lwstilles lws Sogn<·pra·sten 2 til a llage 
form1, morlificeres saaledt", at Danhen eller <lens Be
krmltelse i Kirken lHn·, llYOr det (•r muligt, i For-
vejon bestilles hos Sognepræsten. 

(Ileskr.saml.) 

Kane. Skr., at I'lakat 6, September 1828 ang. Be- 8.ll!aj. 
hnnt1lingen af Sngt~r, som npstnn i ... .\nledning af Dag-
leje, ligefrem kan komme til Anvrndelse paa FærøernP. 

(Heskr.saml.) 

Kgl. Deriiling pnn, at <le Summer, der indskydf's 2:L Maj, 
i Sparekassen for 1.,:erut>nw, maa \'tm·e iritngtw for 
at kunne helægges med Arrest og Beslag. 

1Heskr.saml.) 

}{ane. Skr., at Plakat 14 .. Septemher l H30, inde- 15. Sept. 
holdende en :111tenhsk Fortolkmng Rf Plakat 23. April 
16'13 ang. Jwnstittwrede Emht•dsmæmls Honorar, lige-
frenl kan udvitles til nt gtt>hle ]Hlfi f":eroerne. End· 



38 Kane. Skr. ang. Tidf:'n for Gudstjenestens Holill.\1so. 

11532. videre mlttth•s: 1\Ied Hensyn til Fr. 17. December 
15. Sept. 1830 ang. en nærmere Bestemmelse nf Lovens 2--4 

-17 om 'l'irlen til Gullstjenestens Holdelsil i Kirker 
1ma Lancletf da findes tlmme ikke at egne sig til at 
udvides til ]~ærnerne; men skunt det saale(les for 
disse ØPrs Verllwmmmule hor ]mye sit E'orhlireiHle 
ver1 N. I,. 2-4-17, ma11 Kancelliet dog anse det 
l1ensigbnnmssigt, at samtlige Præster i Henhold til 
dette I,ovhurl vod Cirkulære indskærpes, nt de, efter 
dertil nf Amtmanden i J-forrning med Provsten pna 
}fmroerne melldelt Sanktion. hver for sit V cdkom
memln have nt hPrannue en hestmnt, efter de lolmle 
Forholrl alvasset 'fir! til Gmlstjeneetens Holrieise og 
desungaaemle gHrB Antegning i Kirkcl)()gen1 hver 
Gang Rffil'L1gne Omstændighmler mnntte have gjort 
dennes nøjagtige On~rholdolse umulig. 

(Reskr.saml.) 

183:t Kane. Skr., , at Plakat 25. NovmulJCr 1820 ang. 
fJ. Feln·. af1s1dllige Bestmmnt~lsør med Hensyn til BehandlingPn 

af VejHager, skønt don ikke ligefrem lnm anvewles 
Jlfin Fænwrne, efter!li Fr. om Yojvæsmwt nf 13. De~ 
cembf'r 17fJ3 ikke er gmlt1Pll{1e sammesterls, dog lmn 
bringes unnlogisk til Anvenrlehm merl Hensyn til den 
i Brnmno 1Hltnltn Grnmlsa•tning om, hrilke Sager, 
VPjrmsenel veclkonunenlle, der kuunn indtlrages umler 
DomstolPuPs Afgorehw) og hvill{l' HPstemuwlsPr der
inHul som Øvriglll'th;handlingt•r m1Plnklw snadan Af
gnn:lse. 

IHnskr.smnl.) 

lO. April. l'ororduing ang. l<'ora111lring i .Lovens 1-13~~ 
(se Reskript ao. lifarts loilti). 

2'!. ApriL Kgl. Resol., h\'Orverl rl<'t tillarks BPlwerne l""' 
Øen l\lyggenn'S at erlægge ilt>res LannndiPIHlr, s:utrd 
hrarl clen Kongen tilk(nn!llPlHle Amkl Rom hr:ul 
J{irkens og PnPsttms .Amlt'l nnganr~ uwa !let samme 
Kvantum i Uld som ilet, hvormerl de hirltil lmve er
lagt tleu i Pjer. 1) 

(Heskr.saml.) 

l) .Tfr i ovrigt. T .. llv l. :\\Inj 18tiR ~ li, hvorefter I~ougens Andel 
af Ttenrleti nn skal hetales uwll Penge. 
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Kgl. Resol. ang. 'l'ørvehederne vecl 'l'horshavn. 1833. 
Den vetl Vor Resolution nf 21. DecemlJer 1827 he- 14.Aug 
falede :Fordeling nf Torvehederne omkring 'l'hors-
havn ·pan. JJ'roroerne bliver at udfore under Laml
fogdens Opsigt vecl tvende af ham dertil udnævnte, 
uvillige og kyndige Mænrl imod en Godtgørelse nf 4 
:Mark -Tegn tlaglignn til llnr, lrrilken bor udredes af 
-Thorshavns samtlige Indva::mero ofter en derover af Land-
fogdon forfattet og af Amtmanden U!JJlrolJeret J1igning i 
l,orhold til !lpt Tørveskær, der bliver enhver især :mrist. 
Og bli~e de Klager, som i Anledning nf denno }'ordeling 
af Torvehederne maatte opstaa, at afgorfl vod .Amtmandrms 
ltPsolutiou, ved hvilken det i ethvert Fald skal have sit 
Forblh·pnde. Derbos tilJade Vi ullernaadigst, at der pfter 
Omstmndighednrm~ 1IHtt\ gives oen og samme :Familie i 
Thorshavn U<hisning af Torv paa i det højeste 2 Steder i 
Stedøt for, ifølge hPmeldte Vor Hesolutiou, }Ja il l Sted, dog at 
flet derved, saa. ,·idt muligt, Jmases, at enhver for en Del 
erholder Udvisning ran. et af do Steder, hv-or ban nu har 
sit Tørveskmr og helst ønsker at beholdo summe, hvilket 
ismr bliver at iagttage mPd Hensyn til do l~'amilier, ROm 

have opført Tørvohuso VIta, eller i N ærhtH1en af, do Torve-
heder, de nu lm1ge. Vetl l?orde1ingen blh~er i ovrigt do 
lf'mstegnarde, hvorunder 'J.1ørvohedorn11 honhore, først at 
tillægge saa megen Tørveskær, som anses nødventlig for, 
at smivel de nmrværentle som de tillromuHnuln l{esiddere 
i1lkl? dnrpan skulle komme til nt lido 1\-llLngel. Promdeles 
lJifnlde Vi allernnallig_Rt, at ilPn forhen gmltlende, men 
ved fornævnte Vor 1-tosolution neilsntte 13eta1ing nf 
en Dags .Arhnjde for en Dngs 'J1ørrcskær fremdeles 
vedbliver, dog sualecles at af 3 slige Arbejdsdage 
ilekun <le 2 tilfalcle Besidderen af J orden, <len tredje 
derimod anvendes til Anlæggnlsen af Pn Korevej ud 
til do længst hortligcrencle og )Jeclste 'l'ørvehPcler. 
:Biml eligen er det Vor 'TiljP, at aet pnnlregges t•nhver. 
nuur hun agter at sk:ere 'l'orv, Aften<'n fortnl nt un: 
meld<' snadant for Besicl<leren uf <len 'l'flrvejord, hvori 
han har fanet Udvisning1 samt derhos at augivo, hvor 
mange J?olk han hver Dag vil lade skære 'l'orv. Og 
bør <ler for fiU}IVCl' namneltlt nfnml, 80111 hrnges Vetl 
TJJr-reskæriugen, af vedkommende erlæggPs ml 1Inlkt 
nf 2 lilm-k '1'egn 1), der hliver at anvende til at fr<'mme 
<let omhmnUedc YPjarhejdo og i lilangel nf Betnling 
1wr ind(lriYes n•t1 Urlpantning efter Amtnmmleus 
Orc1re. ') 

t) = H!i Ore. 
2) Bilden vil ntt •tære øt afsone metl I<'ængsel ifJ1lge Lov 1fJ. 

Februar 1tWfi. 



M) Kg1. Ue>sol. ang. Torrehedenw Y. 1-,hors~mvn. 

1833. For llPsten har det sit l<'orhlivem1e ved oftnmmt" 
H. Aug. Yor Ilesolution al 21. Decemher 1827. 

(Utr.) 

20. Aug. ]{ane. Skr. (til Amtmandon Of! llron;ten over Fær~ 
oonwj, hvori m1tnles l) at de af Udmarken til Op
dyrkning indtagne Jorder iff11ge Analogi af N. L. 
3-1~-7 og 8 og 3-15-ll i !i .Aar hor fritages for 
at svnre 'J'iPm1o; 2) at Yderun Yl'l1 l{rn11tiem1Pns Er
lrrggnlse ifnlge N. J;. 2--22--1 man :tnSt1R uberettigede 
til itt fradrage Udsæden, forent1 1'ient1Pn heregnes; 
- - - 4) at der lige sart vrl hor erl:egges ~'i ende 
af de Sælhunde, som skydes, som nf dem, der Jllla 
anden Jlfande !!ræbes. 

(Reskr.snml.) 

1 Okthr. Iia1w. Skr.,. hvori udtales, at lovl>estemte Stor-
reiser (Skatter, Boller. Retssportler osv.), som ved 
Anoråningt•rnci) ere hestemto i Gyh1en (iller Krmwrt 
mna anses i Henholtl til Pr. 13. August 17!10 ~ 8 at 
nero dengrtng orerga:wde til dansk Cour:mt it HO 
Skilling pr. Gyltlun og saah•des ifølge Pl. l n. A]>ril 
lHlf1 § f> at gna over til UigBhnnli:jllmge Solrrrordi, 
Daler for TJaler og Skilling for Skil ing, Hna at alt
saa en Gylden e11Pr Krone regnes lig HO Higshunk
Skilling Sølv. 

(Hl:skr.s:unl.J 

ltUlktk Kgl. Ilesol., ') hvoned h ifaldes: !. l) At der 
pna J?a~nJerne. maa an1mggt1S nye Kirkegaar<ln paa de 
~tet1er, hror Amtmanden og Pron;ten pna GrniHl af 
KirlwrejeiiR Længtle og Besnerljghed fmde det tjPu
ligst, og Beboerne JJnskc dt~t sanlt cre vi1lige til at 
udla•gge den dertil fornmlne ;Jord, eller dmuw paa 
anclen :1Haade liflen Udgift for cld offentlige kan fans~ 
2) At hris det maatte attraas at imla•g~-5t: uogPn 
Kirkegaarrl l"'" Jort!er. t! er heuluu·e nntler' det lwn
gelig<~ Gocls, de dertil fornmlne .Jordstylda:r mnaite 
afhenyftes, dog at cl<~Il dlPr cle Jl'mstt•re, UlHlPr hvis 
Fwstegaanle samme for 'fit1cn lwn1wre, merlJf'lc 
derc•s Samtykke lwrtil. U. l) At clisse Kirkega:mle 
skulle tilborligen iwlhegnes. 2) At l)ril'flteu, føretul 

1) :1: tln for Fr. 1:3, August 17HO nU:>tedtt~ 1\norduinger, se 
dennes ~ fl. , 

2) Jfr. Lov 'J. ,Januar JH54 l'unkt 16. 
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110gct Lig fJJrstc Gang tlcr jordes, hulrier Kirke- 1833. 
gnan1en metl eu passende 'l'ale. 3) At ln!lbyggerue l G Oktbr. 
mfm 11ftvc Yalgot imPllem at fan lh•res afdmle jortlede 
l"'" de gamle Kirln;gaar<ll', for saa ri<lt dertil er 
J'lnds, eller JUUL de nye. 

(lh•skr.saml.) 

lian e. Skr., at F1-. ~. Februar 1831 om, hvor liJ.Oktbr. 
vidt Sa•d i Stra:wt, Gra•s og Klorer, Hn og Halm 
man sælges fra nn Jlra!sleganrd Pller Skolelorl~ Bek. 
6. April 1831 indeholdende l•'orlnul mod Efterstik-
ning af Generalstaherm Kort, l'lalmt 26 . • Tuli 1831 
aug. Kmn·ngs-'l:ilsR•tning til .Arsenik~ som fra AjJOtc-
kerne sælges til Brug mod skntlelige Dyr, P akat 
5. August IH:ll ang. l11<lgreh i Kjohenhams Univer-
sitets Almanak-.Privile::.,r:ium, og Fr. 25. Novem1H'r L031 
ang. J{<Jtsforhold<Jt im<'llmu en Forpngl<•r eller Lejer 
af en JonlejeiH1om og en K.øher eller Panthaver, 
gores g:dtlentle pan Fmrocrne. 

(Hos kr.samL) 

J{nuc. Sin·., hvori -·· me<l nt,ns.vn til, at Sorrn- 1834. 
sln·iverPn huvdn mulrng1~t pan, at BkiftpforvnJtPren 15.Marts. 
mrratte hemynflig1'S til at forhigan. tlPn fndtl' YtPrge, 
naar tl1~r VPd Arv tilfnltlt en 111nyndig .JordPgods i nt 
andPt llyg1lelng P1Hl clot") hvor dPn fm1te Y:t•r:.w er 
hosid<lmHle, - mHnles, nt KnneelliPt lll<'<l Amtet er 
enigt i, at l)yprformJ'lHlPrtm naaxel i N. ];. B-"'-1 P-2 
som i AnnlogiPil n!' Fr. :n. AUfJUBt 17.'18 ~ 1 snmt 
J<'r. 2S. A11fJIIBI .181ti § 2 lmr Hj<'mmel til nt fm·hi-
gaa t1Pn fotlt:P YiPl'gi', naar saatlani virlwlig skulde 
-\·;prl~ fonHHlPnt for lien umywligPs Tnrv. 

(Heskr.Bam1.) 

Plaknt om Jlririlegeretle Jconlringers l1ulclri- H. ~1•\i· 
wlse l10s dem, der lutre gin't lJmlerJHllli i tieres 
l.nsore (se Kane. Skr. :11. Februar I~B7). 

Reskrijlt om, at !le nlmhult•lil!e li:onwntioner 1835. 
med atHlre Stah'r mn Afdragsrettens Ophn•yp}se w1L·n ~o. :Maj. 
vif1ere slm1le vn~re anYP1H1Plige paa Pær1wrne. 

(Ilt>skr.Haml.) 
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Plakat ang. Iagttagelse af fornoden Sikkerhed 
i Henseende til Svovlsyre o. lign. (se Kane. Skr. 
2!. Oktolll'r IH4l). 

1R3!l. Forortlning ung. Afholdelsen af Jiøst· og 
<JO.Marts. Mnanetlsting p au l<'æroerne. jj 1.1) Foruden de 

sa~dranlige Vnarting, som overalt Hkulle holdes 
i A]Jril og ~Inj Jlhumler, skal der endvidere, 
for Htut villt der mnattc henstna nogen fra det 
Joregaaew1e 'ring uafgjort Sng eUPr ny Sng agtez;) 
foretnO'et, og der inden .Juli 1\ImmN1s Udgang er 
mm1c1<~t Sortmskrireren }~ftm·retning de:mnp;:tat•ndt~~ 
holdPs Hostting i Nor(loro og Sudero S;r~ler; ligeledes 
bnr _Hostting 1w]dPs i \"'aago og Hawlø Sysler, for sn.a 
vidt nogen Uetstr:ette paa l\fyggPnæA, Skuø eller Store 
Dimon Bkulae wn•t\ det nodvtmdigt. l Snderø Syssel 
skul Høsttinget afholdc's i August l\Iaanecl eller i 
Bogywlelsen nf Septmnlwr, men i de andre SyslPr i 
sith;tutt•\·nte 1\InnuPil. 'l,idPu, da foranførte 'l'iug skulle 
holaes, bliver betimelig at lm111lgm·p -ved Kirkestævn e. 
§ 2. 1) Foruden Yaar~ og HnsttingPne skal der for 
.n1remtidm1 holdes 1\ramwdsting i 'rhorsh:n11, In~ilket 
Nka1 hetrngtt\s Rolll onlina.•rt Yærnnting ikke hlot for 
Stromo SyHHel, nwu tillige for Østerø Syssel og for 
BelHH'rite }Hut Vaago og Saudu. Dog bortfalde disse 
1\fatuwtlstiug i tf auuar, April, :Mttj og Septem1wr 
l\IaaiWt1Pr. § a. Bornævnte l\laan!'dsting bør holdes 
den forste Sogne1lug i .l\I:nmetlon og, hvis Forretnin
gornPH J1,remmP ]i:rmver det, fmtxættes de fnlgende 
Dagl',:!) :Xa.ar Yintlens, Vejrligets e1lnr SogangnnH Bt~
slmffenhed har forhimlret nogtl!l af 1lem, der lmvde 
nt mncle red sligt 'rin::-(1), fra at indtinde sig til 
rette 'J'if1. hnr de mulnu i l1ølwt af 4t) 'rimer fra den 
hemmmelle 'ritl stt•flPs til 1\fmle, og Dommeren hnr 
derhos gnrn tleu, clt•r i samme Sag er mm1t, op~ 
nuPrksom JHlll, at dt>n Hanh•tlt•s PIHlnn ]mn hlivr fore~ 
tagen. § 4. YPd cle 1\Tnauetlf.;ting, ilor, som foran fort, 
lllive ut nfholdP i 'J~horslmrn, bur tillige Domme 
afsip;Ps i tle n•!l Yanr~ og Hm.;ttingenP i :nulre Sysler 
til Doms optnhYJlP~ mrn d Pr ej endnn pnn1lomtP Siiger, 
ltnn·om IJommPrt•n nt1 pn]rvt>r SagR Opt.agt>}se hor 
.gh·e Partt1nle lJJl!lt>ITetuing. § 5. Nnnr Sngro11lerl-'n 
t1ertil har givet sit SamtykkP, kunne og:ma Rager fra 

l) Opl1ævct ved LoY !Nr. 52) l. April 18fHi § 4. 
2) Ophævet vetl anf. Lors § t. 
a) Nu FiorteuUagstingene i ThorshnYn, 
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m1<lre Di•trikt<'r entl tle i !i 2 nævnte 1) indstævnes 1836. 
til og helmmllPH y p(} 1\lrrmw<lHtingene i 'nwrHlmvu, :m. Jia.rts. 
ligcROlll ogsaa alle de Sagtl.l'S Drift~ aer. ttlloro!lc ure 
ilnhæugiggjorte yml Vnar- ellPr Hosttmgene, naar 
Parterne tluri have smutykkøt, mntt fortsruttes v-cl! he-
lnelate- }faanPflsting. 2) Naar lwgen, som har hjemme 
:mde!Hte<ls paa Øerne, men kun en kort 'firl opholder 
·sig i -~"fhor:;luwu, ikke lmn oppebie Maauetlstingets 
Afhohlelse, hnr Sorom;krive-ren J1!UL hans Begæring 
fnretHge Sagen vetl en Gæsterot i Stedet for ved 
1\-[amwclstinget. § 6. Yi<lnor, som hnre 1tjenune i cle 
ncli R 2 nmn1tt: Distrikter, kunne og kn,l!les til at 
møtle verl .Thi:umo<lt-;tingone i 'rhorshnxn for der at 
·aflægge €lereR VitlneRhyr!l. 3) Saa hnr og enhver 
n.mlen, Hom dor er JW1'.9onlig til Stelle, vien~ pli<~tig 
·at give 1\løfle som ·y iane, for saa vidt s:uulu.nt kan 
ilke, 1ulen at forHinke hanR l{pjse. § 7. ') 111<><1 Soren
·skriverens Bt>fordrin~ til Høsttingmw llØr elm· for-
hold"" Jllllt Hlllll1!1P lll:wrle, som hirltil har funr1Pt Sted 
ved hanH ])pfordring til V :tartingt>nP; og for den rritl, 
han nnvetu1Pr paa RPjsPrne til Hw;ttin:fone,. ny!lt~r 
hn.n i DirctpPngt~ 1 ]lhtllr. Soh, claglig, Ht•r, ligPHom 
andre Utlt,riftPl' nf s:unme Natur, hliver n.t pnnJigne 
.det tnatrikulerede ;Jortlt>gOih.- -· 

SJwrtel-Ut•gleuumt for ltettt•ns Ilt>~jent!\ pan:l'l.Marts . 
. Fmruernt>.'') l. Knpitel. Om de Betalinger, H om 
lllive at erlægge i Anleclniug n f tlo Pgcntlige 
-'l'ingsa,gør. §L _Por Htn.•vniugs Utlt.ageh;e, naar Par-
ten, iStr\rlet for :tt 1ulste<le Kal<lsseddd, forlanger Stæv-
ning utlstmlt under Domnwrpns llan.tul og Regl, dog 
nfter det :tf Parten ind!(ivne Koncept, 62 11. ") § 2. 

1) Finder if11lge anf. Lovs § 1 nu lmn Auvemlelse pan Sudent 
2) )l'1mlret vell nnf, Lovs ~ 1, 2det l'kt. 
a) }l~tulret vetl anf. I~ovs § l. 
4} Se auf. I..~ovs § 4, jfr. Kane. Skr. lfl. April Ul-lfJ. 
r•) Reglementet er hør snmmeunrhejtlet med Lcw 2\l. Decemlwr 

18fl7 OlU Forhøjelse i de yel} Huglemeutet fastsatte nets
gebyrer. Eudvi!h!rc ere de vctl den senere Lov,!!ivniug 
inMortf' ForaJH1ringer vetlrnnmilo Auktioner og Skifter 
tLOVP~H'l af 2li .. Maj 18HH og an. XovmnlJer 1874) itularhej
t1t;de 1 Heglemeutt't pan vedkonunc~nc1e f!tetler. Alle Mønt-
11-Ugivehwr ere omre,6rnetlc til Kro1wuH11lL 

ii) Y ed Lov 29. Decem1Jer 1857 M l c. Pr fastsat, fLt i Sø
rets-, Gæsternts- og andre Eli:strarcts-Sagcr, dt>r erP af 
!len Bt•skaffenhed, at J)onum~reu for at piPje Hetten ikke 
behøver at foretage 11ogen særskilt Hejse, betales de i 
§§ 1-a, fl, 'i og 8 foreskrevne Gebyrer med tlet dollhelte 
at; h\·nd der fo1· nhnindeli,~e Tingsager er bestemt. 



44 SJlOrtelMRt>gll'n~mlt (Tingsa{:!'Pr). 

1836. l~or Sagens .A.nhrengiggnrdse og Yidert• Heh:uulling og 
BO.Marts.t!emmler Protokollens FørpJse, l Kr. 50 0.') § 3. 

Por Sngm1s Paakmu1e1Re. 1 l{r. f>O Ø.} som hetalPs 
ved de11s Optngl'lse til ])om. 1) § 4. Por smt vi<lt 
dl•r muler sannnP Sllg ncHagPs ih•re forsiwHige Stæv
ningtu': hlivo de i.§§ l og 2 onmwldte Gehyror n.t 
urlrede for hver Sia~vning is,er. Det i § 3 omhnnt!
lelle Gebyr blin~r at iilHYare af Hngsogeren, men, 
for tma Yiclt 1\ontrnsogsmanl finder Sted, tillige n.f 
1\onira~ngso;.tPretl. !9 5. For ethvert Yirlnt.~ nt aflwro 
50 Ø. }.',or Kontraknestiounr~ J;"'nmlsmttelse erln·gw~s 
ingen smrlig Hetaling. 1) § H. _For ::\f:Pwls lJtlna•Yndse 
til Syns- eller andre flps]igl' J:!\nTetningt•r 2) lwtnlPs 
50 O., og lige Haa megl't l>Ptah•:-; for J?orretuingens 
Beedigelse HlmYPl som for Pnhn•r anden J~llH 1Iw1-
!itgnls{•_ uden for Yidnrforlng. For Udmelrlelse af 
1\fa•wl til cll' bt'fnlPtlP Syu ovPr Kirker og PræRle
gaartle Hrlæggrs dog ligesom hi1ltil intet Gehyr1 og 
han: 1igf•1ecle:; Lagrl'ih•sJlliPIHl :1) intet at hctalB for 
dPrPR EdfwsiPlse:1) !9 7·. I Hkrirerlon lwtah·s, hvntl 
t•uh:n dl't er ~ri11gsd<hwr eller DoJnwH•nit'T e1ler 
Kewlelst•s:tldl'r diPr simple Afskrifter, for Arkd 
7~l Ø., Hln-i-tPllla1Hialinr dl'l'tllHll'r iiHllwfath~dp, f•) * S. Bor ]h•krwftt>lse og J?orsegliug af Pll Douu;
t.Jlt.•r 'riugsvi<hw-Akt. 0) hl'lall's 62 Ø. 1) § \). Hn1r 
f-ingpns Y:Pnli ikke on•rstigPr flO Kr., lwtalPs !)p i tle 
forpga:wmlP ~~ 1~7 1wstemtP GPlJyn;r kun uwcl tlet 
hnlr<', og vil, BOm en PHI~e deraf~ s 8 i_ };]·.n. August 
l K24, der n• il nllPrhojPste Heskript af 7. DPccmlll'r 1827 
t>r gjort ~~Pitlende pan :F:moPrne1 ikk(• for J:i'remtitlPn 
vmrn ann•wlelig JHHL bemeldte VJPr. !+ 10. 1 11oliti· 
sagPr, dPr rPjse sig af H.uslwnders og 'r.Yf'-lHlm; gen
sidil-(t' Forholtl, lwtnlcH lom i alt 50 Ø. JJH,,] ~l'illæg 
nf :.!:"1 Ø. for hn•rt A.rk. Aktt•u, nnnr den gives he
::;krPven, OYPrstiger 2. 'I>Pt Rflmme gtPl1ler om do i 
d"n n><l J\,nwelli-Piaknt af 23. :JiartH JR13 lll'kendt
f.\jortc nllcrlwjcste Hcsolution al 13. ::ll:tr!s omhaml
lt·do Sagt~r angaaentlo Hottight•tl til at hygge og holde 
Jfisk('rlmade pua Færøerne. I mulre- Politisager he
tnles det sa:~llvnnHge i dB ovenstanende §§ fon•skrerne 

l) Hc fon•g" Si!}e Note G. 
2) .lfr. 1\nuc. l'l;:r. HL Februar 1843, Pkt. 2. 
1l) Se 1m Lov l. :\!arts 187:3 § f1, sillste Jluuktum. 
·t) Se entlvitlere .Jagtlov 2B. April 18!17 §§ ti or. 7, sidste

l'nnktnm. 
") Jfr. Kane. Skr. lti. Febrttfl.r 1843, l'unkt .J, 
") Jfr. anf. Skr Punkt !i 
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J{ets~ehyr. - - - § 11. For i\lmltagelse til Pro- 1836. 
tokollPn af !'n ]h•1daration om Pt e1ler awlf't. som HfL\Inrts. 
:ikke ]wnhnrPr til nogPn vt~tl Hetten staaPnllu og for-
lwn iler anha•ngiggjort Sag, hehth~.q af tlen, dPr frem-
smttPr sanmw tJl at i1lllfnl'l1s, 50 Ø. § 12. Ligesom 
i offPlltligP Sag"r intet Het~gel>yr h liver at Prl:Pgge, 1) 
men tlPrimotl Het:;hctjenteues ilerved foraanmgetlc 
-virkelige UtlgiftPr pftpr rigtig og SJH•eifiePret Rt>gning 
nt erstatte hiatHit Sagens ovrige Omkostninger, RfUt-

1r•clt~s _lwmyndigPR og Amtmntulen til at tilstaa ufor-
llllH'Jlile fri Prot'PB1 for sna villt de t>fb11' Sngens Be
slmfflinlwt! og- llPrl's uwler ~,,~n·1igsprnnm viste Por-
1H>h1 _rll'rhl lnunw ituSPs kvahheen•tlP. 1-Iror snn.letlt1S 
fri ProePs er fol·mHlt, hliY('l' ilet H.t>ttens liehyr og 
1lt'n Rkriverlon, som eliPrR th•n hPn.t;fienrPdo Purt 
skultlP mll'Pj]p~ at tilsvaro af l\lodpnrtrn1 nanr dmme 
Y Pil l )om iitHlPs skyl11ig til n t hlltaln ProePHSl'llS Om
lwslningPt'. * l:l. 'J,ingsdtlnor, fll'r nfholdN; for nt 
herisP Ulykb>stilfn•hle, tier sknll" tj<>IW til at herirlw 
1\Ioileration i Hlmtter Pllt'r til nt hjt~mle Prremio for 
druknPclPs Hl'tlning~ lJPlumdlt>::; H om offpntligc Rag t~ r; 
mPn de hor onlt'lltHgdH afholtles til !lP Ha'dvnulige ~'iug-
tiflPr, saa n t Uilgift 1lervP<l Pj pa:ulragt>s tlt>t off<~ntlige. * 14-. Naar en prirat Ang i J\Iedhnld af AnnnlningPrnc 
forlangl's fordngPI' m1Pnfor do s:P<lnmlige 'J'ingdage 
ellPr HtPtlt>r~ hlin:;r rel intt>t viflPre Hntsgt•hyr at er-
la•gg-~>, PIHl 1!Y:H1 1le foranforte BestPmmd:wr indl'-
holtle; mPn hris DnmuwrPn dPrfor man gnrn srer-
skiltP ll<>jRt>r, 1Jotn1Ps hnm forw1eu cle hefnlt•cle Ht>ls
gt>llyror 6 Kr. for I_lYPr Dag. Dt1t1C gmhlPr, hv:Hl 
entPn tlel Pr en Domssag eller nn HesigtigPisPR-, 
(irnnsknings~, D(•lings- eller 1m1lnu dPslign Porrotning, 
hvori ikke Dom forlanges. }Jn f11onetni11g- m:m i 
Almim1eliglwd forts:ottt>s i 1lnt milulste H rJ'inwr, unar 
Hetnling for uwre Pml ('Oll Dag skal 1mmw fordres; 
men 1mn en Purretning tilemlPhringe::; i et kortere 
'l'imPtal, h1ivPr dog Betaling at nrla:ggr. !iom fnr en 
lu~l Dag. JiviH ]~urretningen }HUt t'n G:mg vnrPr i 
more end 8 'J,ituer, lwrPgtwB tlPn for l 1/ 2 ])ag. Nn.ar 
i i-Wrigt de ovenml'ltlto HngPr, nftt•r at vmre foretngtw 
til OYt'ronlentlig 'l'id og AtPt1, fortsmttcs pan de ordi-
nært~ 'Pingstedcr, hetalPH clPmte I-PortsmttPlRP ikkun 
mell cle særlntnligP Hoh;gehyrrr.- -_- § 15. I d n 
mli ~ 14 omhnm1lt><1e 1'illrel<1e l10r llekvirenh'll o:.: 
giv n- DomnH~rPll fri Befnrtlriug -til n g fra 'riugstPtlPt 
l'ller og betale samuw efter hillig Regning. I ilYrigt 

l) Se endvidere !JOY 2n. lleeemlwr 1SfJO § 15, :J_ Pnnktun1 
og Lov Hi Alltil lR;)J § ·l! 2. l'uukttmL 
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1836. skal det hultil videre være overl:ult Amtnuuult•n at 
30.1\Iart!:i. foreskrive sa:u1annc nærmere Regler for Befordting!:i~ 

udgifters Bestemmelse, som efter <le lokale :B'orhold 
maRtte unses }Htssemlt~, ligesom denne Embednmanil 
og skal vmro hPmJ11digot til ved sin Renolution at 
ttfgnre de Spnrgr:;maal, som i enkelte 'l'ilfrl'ltlt~ maatte 
opstaa. angaaende de l?ordringer, som i H:Ul lien
seende gøres,---- 2. J{npitel. On1 Gehyrerr 
som for]fogedforretningcr hl i ve at erlægge. 
§ lll. J<'or t•n Ari"Pst-, Sehestmtions- eller J<'m·huds
-forretuing1l) naar snmme sker i Goils, hnnmuler nj 
alene saaYP1 nn·ligB som urprlige Ting, men ogsaa 
.m1est.naen<1P Gwldsfortlringer imlhefattes, H:tlllt for en 
Eksekutions- dier AfsætteJoesforretning ') hetules til 
}1.'\)glll'n i l',or110hl til ~")turrelst•n af tleu t3um, hvorfor 
l:,orrotningen foretages~ saaledi'H: 
for Sunnuer indtil 20 Kr. inkl. ..•••..... l Kr. " 0. 

fra 20 Kr. indtil 40 Kr ... 2 " 
40 100 a " 

100 - 200 4 " 
200 300 - 4 - titi -
300 - ·!00 5 33 -
400 - 1000 .• G - tiG -

1000 - og dt>rover •• O - "-
§ 17. ll<Tsom ArrPnl I""' PPrson skulde forefultie 
]Hlll Fn•rJwrm·, lwtalt•s i Gellyr til Pogden ~~ Kr., og 
dersom Arrest tillig-P sker i Go,ls, lH'tales derfor efter 
S 1 G. § lB. ·Nan r Forretuingtm ej tilemlehringes paa 
flPJJ Dag PllPr Nat, den 1Jegy1ltler, enh•n fordi dl'ns 
Yitltloftighe<l Pj till:ttlPr dtOt, eller fordi RPkvii·enteu 
forlanger tltm udnat, heta],,s eftm· !let i ~~ 1G og 17 
hefah~1le Gel)JT for l1ver fo1g(•U(le Dng, 1n·oraf der 
:mvem1t•s over 4 'l'imer paa smnuw; mm1, unar der 
til Jforrotuingt>Ju.; Forhm~ttPIHt!, ('j hruges 1nere t.'llll ~1 
'l'imer, h etales for denne Forh;ætteh;e hver G aug kun 
t1et lwJxe nf hemcl<lte Salarium. Nnar l1erim01l 
F'ogt]en enten fonnPdelst sine on1ge Forretninger 
nller af andre Aarf'!ager, som Parterne ej foranledige, 
111lsmttt>r en Forretning, ilor ellers pa:t een D3:g kunde 
sluttes, hor Geh:yrøt iklw tlerve(l forhøjes. Hvor en 
:Ponetning uafhfmlt fortsmttJ•H i længere 'J,i!l ewi 8 
11nwr. lwtales cmividere for dt>mlO lamgere 'fifl, wun· 
den t•j overs:tig1~r 4 r11mer~ halvt, og ellers fuldt ()c
hyr l'fter §§ 16 og 17. § 19. Naar Eksekution re-

l) Om Gell)T for visse Forlnttl se Kane. Skr. 2<1. Ilecemher HHO, 
2) Om Gebyrer for lJdpantningsforretuiugt.'r se Lnv (Xr. 40) 

BO. ~ltu1s 1Hil4 § 14. 
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kvirereH dh•r tiere Domme, Purlig Pllt:r H.et-mlutiom•r 183f). 
(hvor saa<lamw dter AnordniugPrne gire Ret til Url-30.Marts. 
]Htlltning 1)l' hos ecn og s_·amme Pm.·son, heta_Ie~ Ekse
kutions-Go l.)Tet for h v Pr af dissP særskilt. 2) Lige-
lt'des hor <ler1 ~1aar Ekselnttion efter ecn og snmme 
lJom, I<'orlig eller Hesolution rekrireres hos flere end 
e en Person, hultles og_ LetniPs !.'11 Forretning for hver 
Person; dog er dette ej at fornhHL om det 1.'ilfn•lde, 
hror disse forskellige IndiYirler lwve fælles Ejen-
domme, hrori Udlæg gøres, ligesom der ej heller, 
fonli: de 'ring, hvori Udlreg gøres, heflw1n dem }HUL 

forskellige St(lc1er, tilkommer ~,ogden nogen ForlH-lj-
dse i J3eta1iugen, uwltngeu for sna vidt Forretningen 
derrerl maatte blive saa vidtloftig, at §IS vilde roetl-
fore forhøjet Salarium. § 20. :For e1i Relabntions
J:!,orrntning hetnlcs efter § 16, n:mr t len angaar Gods, 
og efter § 17, hvor en personlig Arr(~st tlerim01l O]J-
hæver..;:. § 21. Por at ivmrksa•tto en Jukvisition eftpr 
priv~ttes Begæring hetales l Kr. § 22. li'or en For-
retmng, hvorn~d nogen udkastes af tlonl elll~r Hm;, 
han har i Besi<ltlebe, eller inclsættes i Besicl<lelse af 
Hus PllPr .Torcl. helales 3 Kr. !l 2:1. :For en Syns
forretning i Anledning nf tilføjet :Legcmshesk:ulig{•lse, 
naar samme sker efter vrivates Bega:-ring, lwtales 
:! Kr. 50 O.; men for at syne fnmlne doilc Mennesker 
betales iutt•L § 24:. ~,or Beskrivelse nf do ommeltlh~ 
Ji"~orre1ningcr Pr1:eggcs Arkehetnling pftcr * 7, hvor-
hos clt>r for Forsegliugcn lwtalL·s efter § tL § 25. 
Por l\n'rctuingt•r i Anlm1ning: af Stramlingt•r nytlt•r 
Fogtll'n, fonulen Hejsegodtgørelse efter ~ l G, H 1\r. 
c1aglig i Di:ntpenge. a) § 2(). Naar FogdPn for at 
inerksætie nogen af Je i dPttt~ I{upitel hefa}e!le Pur
retninger har nt gøre PH HL•jsc nf mere Pnd 1/'2 1\Iil, 
lmr Rekvirt>nten at godtgm·p ham Hine Hejfamtlgifkr 
efter cle i § 1;, wevnte Regler:1) l øvrigt lHlr sua-
yeJ clenne Gorltgørelse som Gebyret, alt for s:ut viclt 
samme ladt>r sig forud hestemmP, ]HHL EmlJedsmumh•ns 
Begmring til hum lJetales, inden hnn tiltrætlPr For
retningen, og hvis den siden tilhagekaltles ellPr }?ur
retningens _:Premme nægtes, kan det Prlagie t~j krævt~s 
tilbage, umltngon for saa vidt de hen•gnede Rt>jst~
omkm;tninger hespares, eller der i nrrigt skuhlc være 
betalt mere end <let Gehp·, sum for clen uclfurte 

1) ~Jfr. Lov (Nr. 40) 30. :Marts lHD·! ~ l. 
21 .Jfr. tmf. I~ov ~ 14. 
B) Se nu Strandingslov 24. ~!arts 18~19 § 15. 
4) Jfr. Udpantniugslov 30. )farts 1HH4 § 14. 
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183(). J~m·retning kulli1o tilkomme I~mhe!lstnnmlen. § 27. 
ÆJO.Marts.l heuefieeret1P og hefnle!le Sagl'r, samt naar .FJkse

kntion ska· efter Porlnngemlc af nogen, Hom i en 
offentlig Sng ør tilkendt Erstahling, snnvcl som nanr 
Umlerhohlningshiflrag til separeret Hustru eller llf('gte 
Børn 1) Pll or 'ryemles 'l'ilgmkhnvemle hos Hushon<len ') 
YPd Eksekution int1drires, erlregges ikkun Gehyr, for 
san Yi<lt dette er erlwlcleligt Jais den, hos hYom Ud
læg skt~r, efter at den Bordring, for hrilktm ]iJ:ksP
kution foretnges, er f}. ~Mestgj(·n·t. Por V,uldhyrdelsen 
nf Donune i '·kriminelle S:iger efter offpnfli:i Poran
staltning erlægges under ingen Omstrendiglu:der Geh;yr 
til Fogtlcn; derimod lmr han i alle 'l'illmltle nyde 
Erstatning for hafte vir1wlign Udgifter. 3. KaM 
jlite1. Om Betalingen for <le Porretninger, 
som vedkomme Bestyrelsen nf Pa.nteho"gen 
og 'l'inglæsninger. § 28.3) Por at tingl:cso og 
JHUdl'gnr et Skmle, et Panteln·ev, Pll Ualmg:;forretning) 
Skiftebrev eller noget nudot Dokument, som la?ses for 
at give Atlkomst til en J~jewlom eller derpaa lægge 
en H:dtelse, helales i Forholrl til tlen Sums Storrelse, 
hvorpaa Dokumentet l.rtler, saaletles: 

nnar Stumnen er mHlPr 100 Kr .•. l Kr. " Ø. 
fra fultie 100 Kr. til 200 1 ;,o -

200 - 400 2 
400 800 
800 - 2000 

2000 -1000 
4000 - 6000 

4 
r, 
7 

,, 
f) l) 

" 
" 50 

og t'l' Smnlll('ll lwjPrP, tln n " 
i hvor lu1j dPn ewl er. }i1or san vi11t Snmmru ej er 
hestPrut i I:>euge, men j NatnraliPr, hlivo fmmme nt 
heregne til Penge pftt11' l le nlmint1Plig1 gæl!lewle Regler. 
H vor Pn aarlig Afgift er l w tinget for lwsirtwligt, 
anses den som en Kapital n f det 2!J-dohhello Ile lo h; 
nwn er den hlot heti11gPt for Livstiil, ansættes den 
kun til <lt't 5-tlohbelte; er dPt for et hest em t Antal 
Aar, ]J\iver det samletic Bch>h tlcraf at lmggc til 
G-rund, !log at det i intet 11ilfn~ltle bliver mere enil 
<let 2fJ-dohhelte Beloh. Foranforte Retlier blive O!< 
nnvcntlelige i alle andre Tilfmltlc, hvor Betalingen til 
Uettens Betjente Ilestemmes i Forholtl til en vis 
Y mrcli. Overcirages en J<jjenrlmn uden Yetlerlag eller 
ved 1\Iageskifte, bliver Værdien, til Hegel for det 

l) .lfr. nu Utlpautningslm· 30. Marts 1Sfl4 § 14. 
:!) Se 1m Tyendelov 16. l<'ebrnar lRf)(j § 50. 
3) Jfr. Fattiglov 10. April lSflf) § 1'10, sidste Punktum. 
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oYcnnmvntc Gebyrs Bestemmelse, at OJlgiYe i Dokuw 18HH. 
mentet eller ved I>nutegning p an samme. 1) l?ormlnn30 1\Iarts. 
den Betaling, som efter det forunfortc tilkommer 
l~ettens Betjent for Dokumentets J..~æsning og Pna~ 
Bh.Tivning, bliver Pllth~dero for Indførelsen i l'roto-
kollen nt betale 75 Ø. for hvert Ark, som det, an
ortlningsmæssigt skrevet, udgør, hvorved det, cler er 
nnrlcT et lmlvt A.rk, lJetalcs som et halvt, men det. 
som or over Pt lmlvt Ark, som et helt. § 29. Fm: 
J,msning af Proklama eller mulet,') hvis Grmstaml 
iklw ]mn ansmttcs til <'Il bestemt Y mrrli, ellPr som 
ikke gaar ntl ]JalL Ejeurloms ]lJrhvenelse eller llehmf
telse, betales l Kr. 12 Ø. § 30. Rettens Betjent har, 
mun· et Adkomst- eller ]l'orhæftclscsdokument læses, 
at efterse, om Udsterleren selv har Adkomst til den 
Ejendom, hvorover han derved disponerer, eller om 
clt~r forhen er lrest noget, som kn..n betage Dokumentet 
Rin Gy h lighed eller indslTænke samme, og l1vis ingen 
l\lnngel eller Forhinrlring findes, gives der blot l'aa
tehTJling om Dokumentets L_æsning1 hvorfor ingC\n 
særskilt Betaling gives, da Betaling herfor er inrl
hefattct uurler § 2H. lllf'n i modsat 'l'ilfmlrle hliver 
d Pr om den manglencle Arlkomst eller det forl10n lmste 
l~orhæftelsesclolruineut at goro Paatcgning Jlilll Do
lnmwntet, ln·orfor Rettens Betjent nytler det halve 
af rlon i § 28 fastsatte Betaling, dog i intet 'l':ilfæl<lo 
over -4 Kr., og_ llfifiT siden denne Pautegning efter 
erlJvorvet ny Oplysning eller yderligere Hjenmwl ud
slettes, bliver atter i1t give samme Betaling som 
for Paatogning. § 31. }for et Dolnunent at aflyse 
og .af l'nntehogen at urlslette eller for at oplyse et 
JHla -en IJtmtoforskrivning gjort Afdrag og derom 
meddele Pn.ategning paa samme, betales det halve af 
clet i ~ 28 bestemte Gebyr, hvilket dog i sidstnævnte 
~'ilftt>ltle bliver at hererrne i Forlwld til det gjorte 
Afdrftgs Størrelse. § 32. J1\lrlanger nogen en Attest 
nf Pantehognn, angnaende Aflkmnsten til enEjondom 
og rle tlerpnn Jn-ilmule Hmftelser, ]Jliver derfor ut 
betale l Kr. 33 Ø.') § 33. Udskrifter af Skøde- og 
Pantcprotokollr•n betales som anrlre Afskrifter efter 
~ 7. 4. Ka]Jitcl. Om Iletalingen for de 
l1,ort·eblinger, so1n henhøre til Skiftovrese~ 
n<1t.") Afsnit l. Om Betaling for Skifterettens 

l) Jfr. ogsaa Fr. 8. }'ebruar 1810 § 2 c. 
2) f.- l~ks. l•'rostelJren:, jfr. Kane. Skr. HL Februar 1843, Hd. 3. 
') Jfr. anf. Skr. l'kt. 6. 
-1) Destcmmelsl'rne i !lette Kapitel HH~ 31·-3~)) ere aflilste nf 

-J 
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I8:l(i. Virksomhe<l. § l. Af <le Boer, som omhandles i Lov 
110.1\!nrts. af 25. lilarts 1S72 om :Konkurs m. m. sum t i I,ov af 

Dags Duto om Skifte af Døds]JO og J?mllPsho m. v., 
erlæggt1s der en Af;,rift, nnar de hebnmUes nf de 
almindelige Skifteretter eller af Ekselmtorer ellPr 
Skiftekonuuissærer, for aaa vidt Boets Beluuu11ing 
ellers vilde hare vmret at loretage af den nlmimle
ligc Skifteret. Fritagne for Afgiften Pre 11og Boer1 
l1vis Formuemasse - _for Dø1lshoers V mlkommeiule 
efter Udredelsen af BegmvelsesomkostningPr - ikke 
udgor 400 J{r. § 2. ,Afgiftspligten imltræ<ler, sna 
snart I3oet er taget under Behandling, hvorved i 
denne Henseen<le forstMs for Konkursboers Ved
kommmule Konkursens Begymlelse (j fr. Konkurslovens 
§ 50) og for andre l~oers V edkommemle <len første 
}'•orrctnings PtutlH11(yndelse. Kontimmtionsskifte be
tragtes som nyt Skilte. § 3. Af6>iften tulgør: a) uf 
Bmir, i hvilke Arv og Gmld vedgnus (Ka]l. 4 j fr. § t! 
i Lov om Skifte af Dø<lsho m. m.), samt af Døtls
hoer1 i hvilke clcn efterlevemlc JEgtefrellc skifter nted 
den førstaf<løtles ArvingPr, 1/~ }lCt. og af alle andre 
Boer '/3 pCt. af Boets hele J<ormuenmsse uden ]'m
drug af Gml<l ellPr deslige, b) desuden af de BoPr, 
hvis heholdne ]'ornuw mlgor 400 Kr. Pller derover, 
1/. j>Ct. af den hehol<lne ]'ormuP. I følgende 'l'il
f;iilde fimler en Nedsættelse i Afgiften StNl: 1. Nnnr 
en efter Sh-:yldnerpns Begæring fremlmltlt KonknrK
beluuulling bortfalder i .l\[edfør af § f>O i h>v uf 
25. Marts 1872 om Konkurs m. m., erlægges kun 
1/ 1 af den nmler Ltr. 1t paalmdue Afgift og, naar et 
Konkmsbo u<lleverPs til SkylduPrens fri Haatlighetl i 
Medfør af bemel<ltc Lovs § 98, kun '/1 deraf, for san 
vidt Udleveringen sker senest i den første Skifte
samling efter Proklamas Udløb. 2. Nanr et Dodsho 
udloVPres Lo<ltagerne til vitlere Behandling eller den 
ltrngstlevell<le Ægtefælle til Hensi<lden i uskifttJt Bo, 
erlmp;g<•s af den under tt og h omhamllmle Afgift 
kun 1/.11 hvis Utllen~ringnn finder Sted pna den første 
Skiftesamling, 1/" hvis den fimler Sted dernfter, men 
dog ikke senere end pun den første Skiftesamling 
eft<'r Proklamas Udløb, og '{,, hvis <len mantto ske 
paa et silcligere" ~rrin af Behandlingen, men fo1·imlt•n 
Boet er optaget til Slutning. Nnnr tlen længstlevende: 

tle i Teksten i det følgemlc optaJ..,l'Jle §§ 1-11 i !JOY (::\r. 
lf1G) 30. November 1874 ont I3etalingeu for de til Skifte~ 
-vresenct henhitrende Forretninger m. m. 
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Ægtl'fa•llc forl>livcr ]JeiJsit1tlcncle i uskiftet Bo merl 183(). 
umynclige J,otltagere, er clen paagælclencle lwrefter30. M urts. 
fritagen for at erlægge nogen Kmulelsc ellnr .Afb~ft 
udenfor clet i ovcnstaaencle Nr. ll nævnte 1'ilfmlck 
Den Kemlelse, som i Henhold til <len hicltil besta<umcle 
Lovgivning er lmtalt for at siclcle i uskiftet Bo, bliver 
i sin 1'icl at ftfkorte i .<le Gebyrer, der l>live at smrc 
efter nærværende Lov, naar Boet kommor uneler 
Skiftel>ehamUing; dog fineler ingen 'l'ilhagebetaling 
Stecl af, ]mul <ler engan" er betalt. !j 4. Afgift<m 
fodalder til Betaling ved Skiftets Slutning for de 
Boers Veclkommencle. som l>elumclles til Encle af 
Skifteretten, Elmekuttlrer ell<!l' Slåftclmmmissrurer, (ler 
ln·er for sig orc ansvarlige for Afgiftens rit,rtige Be
regning og Indbetaling i llissc Boer. Overgattr BoPt 
til at sidflos og elolos af Lo<ltngerne selv, furfalclc·r 
Afgiften, for hvilke ],odtng-erne con for alle og alle 
for cen cre ansvarlige, til Betaling 6 1\laaneder efter 
Boets Overgang til sanelan HelmnelJing; dog lmn c h• r, 
for saa yjc]t <le pft.pr Forløbet af denne Frist OjJlyso, 
Ilt det entlnu ikke lmr været dem muligt at beregne 
Afgiften, uf Skifteretten tilstnas en yderligere Frist 
til Afgiftens Bt•rigtigcls<'. Skifteretten - - - l!ar 
at føn~ 'J'ilsyn metl .A.fgiftens Indgang fra Boer, der 
skift(!S og dPles af Lorltngerne selv; dhme shlstn hare 
- for saa vidt <le ikke nllere<le i J\!etlf<1r af !$ 78 i 
Lov om Skifte uf ])ptlsbo m. v. skulle indgive den i 
hemelclte Pamgraf omhandlede Opgørelse - til <lPn 
'l'i<l, da Afgiften forfuldc•r, at af;,>ive til Skilteretten 
en paa 'l'ro og J.JoYe affattet J~ortegiwhw ovPr Boets 
Jnr1gæ1d. og Udgmltl og clen heholdne ]fornnw, hvilken 
Fortebrnelses InlllevPring kan fremtvinges ,~cd Dags· 
huder. Det smnmo gæld<11', naar Boet, efter at vu~re 
taget under offentlig Skiftehehantlling, udloveres clen 
længstlevende ~.EgtPfmlle til Hensidc1eii i uskiftet Bo. 
!j o. An~aaen<le Kontrollen med Sldftoafgifternes 
rigtige Indgang hnr det i øvrigt hultil viaere sit Por
hlivemle ved de hidtil gmltlemle HPgler; nærmere 
lf1orHkrifter i san Henseende og de for disses On"'r· 
holtlelse fornøllue 'l1vangnhestPmnw1ser kunne fast-
sættes '"ell kongelig Anordning. § 6. For tle en1{dte 
nf Skifterctteumlforte Forretningt>r, Slciftevrusenet Y<'tl
kommenlle, erlægges dt)r kun i fo]gemlo TilftPlde Be-
taling: a) for AfsigelHe nf Decision i Dwlslwer, som 
skiftes og t1P1L•s af Arvinger11e; nelv, eller som heham11PR 
af EkHekutort•r, - ltYnd tle nidstnrevnte Boer auganr, 
dog lam, for saa vidt der ikke uf Iloet hetules Af-

,!* 
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183(). gift oftc•r ovenstnnoncle §§ 1-3 - erlægges en Bo-
30.l>!arts.tn1ing af'/,, JlCt. nf Genstantlens Vrrmli, <log i intet 

Tilfælde under 4 Kr.; b) for Skiftorettens Virksomho<l 
i Anledning af Begæring om at faa et BU taget under 
Belumtlling, som ikke har samlan Behandling til 
]<ølgt•, lmtalcs 12 Kr. formlen Betaling til Vi<lncme 
(j fr. § 7); c) :for Skifteakts U<lfær<ligclse lJOtales l Kr. 
for h\·ert Ark, samme udgør; for Udshifter af Rldfte
Jlrotolwllon dier de i Sidfieretten fremlagte Dokn
menter betalos 75 Ø. for hvert Ark; for Attester, der 
:fortlre Ekstraboring eller KonciJ>ering, betales 3 Kr. 
mlen Hens.l" til Arketallet. J!'or U<lfmrdigclser til 
Skifterettens egen Brug ligesDin for de i § 63 i Loven 
om Rkifte af Dmlsho m. v. uæmte Ski!teekstrakter 
erlægges ingen Betaling. Hror Betaling finder Sted 
efter ATlwtallet, komme Bestemmelserne i §§ 15~ og 
160 i RportPlreglementet af 22. llfarls 1814 1) til Au
tem1P1He. Skifteakt udfærdiges kun ]HUt 1!"1orlangende, 
og Betalingen for samme miredes uf den, der har 
]>egært Udfærdigelsen. - - - d) for Sldftemttens 
Virksomhed i Medfør af § 78 i Loven om Skifte af 
Ilødsho m. m. hetnles l pro mille af Boets heholdne 
l<'ormuP, dog i intet 'rilfælclc under 4 Kr. § 7. Udeu
for Kjøhenlmvn tilkommer <ler <le l\Iæml, der nf Skifte
t'etten benyttes som Vidner ved Boers Behandling, 
11ver l Kr., hver Gang Retten smttes. Naar de ellt>r 
Uetsbndot efter ~ 16 i Lov om Skifte af DHtlsho og 
Bællesho m. v. 'henyttes som VurcleringRmæml. til
lmmmer der hver 2 'Kr. for hver halve Dag, lf<)rret
ningen varer, dog aldrig mindre end 2 Kr.; summe 
Betaling tilkommer der de med ,Justitsministeriets 
Hilligelse fast ansatte edsvorne Vurderingsmmml o:< 
Vurderingskoner. - - - Skifteretten fastsmtter 
Betalingen for de uf samme mhueldte særlig kyn<lige 
Yurderingsmnmd, saave1 som for Sognefogden og de 
af hnm~ me<ltngne Vidner. § 8. De i fomnstnaende 
§§ 6 og 7 omhandlede Betalinger erlægges efter Skifte
t'ettens nærmere Bestemmelse sna Yitlt muligt forud 
for eller nmiddelhru·t efter den JllUtgældende Forret
nings Udførelse. - - - Afsnit 2. Alminrlelige Be
stemmelser. § 9. Ved Udregningen af de Afgifter 
og Kendelser, som ifølge de fomnstuaende Bestem
melser s1.-111le smres, nfru111les Beløbet nf Boernes 

1) Svare i alt væsenligt til llcglem. 183G ~§ 70 og 72, dog n t 
1tekvircnten skal levere eller l)etn.le lfet fornødne Papir. 
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Formumnasse eller helwltlnc :Formue til hele og lmlre 1836. 
Hundrellcr, saale<leH at!. hvud dex er untler ~5 Kr.,B0.1Io.rts. 
bortkastes, og 25 eller <1c1rover rcgm•s som 50. Det 
samme iimh•r Stc<l me<l Hensyn til tlen i ~ 6 a. og 
t l nævnte V rordi ved Beregningen af den !ter fast~ 
satte Betaling. § 10. Befindes nogen i ile i § 4 om-
melclte Tilf:dcle mocl l>edre Videnclc at have afgivet 
en urigtig Opgørelse til Sk:ule for Statskassen, er-
l:eggcs Afgiften eller Kenclelsen af tlen forclnlgte Del 
med <let dobbelte Beløh, fortHlen at ve<lkonnnencle 
ifalder den Straf, som clcn ahnimlclige Stmffelov!(iv-
ning mnnttc merlføre. § 11. Samtlige Afgifter, Be
t:llinger og Bøller efter <letme Lov - med Undtagelse 
af de i § 7 nrovntc Betalinger - tilfalde Statskassen. 1) 

5. Kap'itel. Om Betaling for de Auktions
væsenet vedrørend l~ }

1 orretninger. ~ 40. Det 
almindelige AuktionRRnlnrimn, som i alle ~ilfælcle, 2) 

hvor de følgende §~ ikke hjemle en Neclsmttelse, hlivcr 
at hetalc, er 4 pCt.'jV e<l frivillige Auktioner over Han
clelsvarer helales i Salaritun 1{ 4 l'Ct. af det samlede 
Anktionsheloh, for san vidt dette andruger 20,000 Kr. 
eller denuuler, og '/s pCt. nf, Jmul Beløbet mnntte 
wlgøre mere end· 20,000 Kr. Denne Bestemmelse er 
ogsaa anvendelig pan Licitationer oYer Lercrnncer 

') J,ov 30. November 187<1 §§ 12-14 ere ssalytlen<le: § 12. 
llestemmelscrne i §§ 1-11 trætle i Kraft fra l. April 
1875 samtidig meU Lov af J)ags Dato um Skifte af D!Hlsht) 
og Fællesbo m. v. og :fintle Anvendelse paa alle de i nys~ 
nævnte Lov samt i Lov af 25. 1\Tarls 1872 om Konkurs 
in. m. ornband1Ct1e Bocir, for saa •ddt t1e tages under lie~ 
lumrlling JlUlt c1lt!r efter tlen Dag, da }_.oven er trnadt i 
J{raft. - - - § 18. l!'or sn.o. vitlt Bestemmelneme i 
denne Lovs §§ 1-11 finde Anvmulclse, ophører Gyldig~ 
heden af Forordning af 21. December 17/Jfi om Skifte* 
skriverne, Forordnimt uf 5. Ajwil l75J- om Sldftf:forvaltercns 
Salarimn i visse Boer, § 82 i Forordningen af 21. ?tlaj 184r,. 
om Arv, AfUeling IV <SS SG-98) samt § 152 i Sportel~ 
Ecgleml'Dtet af 22. jj[m·ts 1814 [svarer til ·:1. Kapitel (R§ 
:34-BH) samt § GU i Sportel-Reglementet af 30. Marts 
18B6], hvorhos Heglementeta !lnige Bestemmelser og andre 
Sportelbestemmelser ikke finde Anvendelse paa Skifte
væsenet, uden for saa vidt de udtry1dwlif! ere nævnte i 
nærvmrende I.Jov. § 14. Naar Lov af J>ags lJato mn 
Skifte af Dødsbo og lhe1les1JO m. v. med mulige l-empelser 
udvides til at gæ1tle for Færøerne [se Anoriln. l·l Jannar 
lH7GJ, træder denne Lov ogsaa i K1;aft for disse Per pna 
den i foranstanende § 12 nmvute 1\-Iaade. 

2) Om Auktion \'ed Grindefangst se lmlm. Skr. 31. Januar 
185fl. 



54 Svortel-Jleglement (Auktiont>r). 

18311. uf H~tndclsvnrer.) 1) § 41. Af Huse, Gu:mle, Gmnde, 
3D.nlnrts._Jorclcgods og andre fasto }Jjemlomme samt Sldho 

(hrortil etlm•rt Slags Fnrtoj<'r, emlog B:uule, hen
føres), ligeledes nf Aktier, Obligationer eller nn<lre 
Gtdclsfonlringer, Foqmgtninger og deslige Rettig
heder, som overelmges ved olioutlig Auktion, lwtales 
i Salarium: af de første 2000 Kr. 2J'Ct.; af Beloh 
fm 2000 Kr. ekskl. til 6000 Kr. in!· . l' j. pUt.; . nf 
}lP lo h fm ~000 Kr. Pkskl. til 60000 Kr. infrl. l vct.; 
og uf, hvad der. PI' over 60000 Kr., 1/, pCt. Auktwns
llelohet hlivPr i Tilfælde nf ]'orJlU[,>iningcr kun at 
lJCstt>!nme i Forhold til den anrlige Afgift. § 42. 
Auktionsforvalten•n hnr at foranstalte Auktionen 
form! kunrlgjort paa den ~Intule, som hvPrt S!Pds 
],ejlighcfl till:ulcr, sna vi<lt muligt 8 Dage, imlen 
Auktionen lwl<les. ') I Almimlelighml heror <let jma 
de vedkommenclo solv1 hvor vidt Bekendtgørelsen >ør 
im1Rkrmnkes til de Hyg<lelag, hym· Auktionen holtles, 
dier om og den llOr ske i llere eller færre af de 
n.ærHggende BygdPlag, ligesom clet og mua overlades 
trl <lem, lmn·]pc]ps PlalmtPrnes Omsendelse skal foran
staltes. Men, hY.is ikke yedkormmm<les Yiljo i foran
forte Hcnscendn lmn Prfare;;;, ellPr cle indhynles ere 
ll<~nigc', da hør cler, efter Vigtiglwden af Auktionens 
(ienstantl og niH1re Omsta•mliglw!ler, vælges en Ran~ 
llau Fn•mg:mgsmnndc, hrorrPil Ile paagrP1dPnc1l•s 'l~arr 
lJPdst lmn frermnPs. ]for AnktionRplnlmt at forfatte 
og H1crh~e hctnlPs til Auktionsforvalteren 50 Ø., og, 
naar han lHn· at mml<lelc Afshifler nf sammP, da 
tmdYirlere lll Ø. for h Y er Afskrift; m<'n <le vedkom
lUPlHle kumw srlv hmwrgc disse .Afskrifter. om tln 
l!Pllere Yille <ll'lte. FlPre eml 12 l~kSI'Ill]llarer af 
l'l<tkal<'n hnr f'j fal<ln EjPrne af det solgte Gods til 
Byrde, medmim1re alle YN1kommcnfle have hegmrt, 
nt et stnrro ll.Utal PlnlmtPr skal af Anktionsformltereu 
llesr>rges. § 43. Nanr Auktionsformlten•n man iml
fimle sig for at holde Auktion orcr fnste Ejendomme 
eller anih·c af cle i § 41 ") nwmte Genstande, m ru 
intet Salg nf samme fintler Ste!l voc1 Auktionen, 
ltrnriil det og Iwrer, nnnr HummPrslng Bker paa 

1) })p i Varentesen nnfm-te Bestemmelser iimles i Lov 2H. 
1\laj 1868 om Aikifter af frivillige Auktioner over Han· 
delsvarer §§ l og a. 

2) Om Tv a n g R auktioner se Lov (Nr. 66) U. April 18!n § 31, 
jfr. Anordn. tNr. 62) 12. April 1892 Punkt 8 og H. 

Il) I Kvartudgaven af Hcgleruentet staar tformentlig ved en 
Trykfejl) § 42. 



S]lOrtel-l!eglmnont (Auktioner). 

1Hormero ApJlrolmtion, men <lernw nrogtes, lJOtnlcs for 1836. 
forgæves J1orretning 4 Kr. Hnnfrcint nogen l:u1er30.Murts. 
fh•re tle.slige Ting smttc til Auktion }1fllt en G :mg, 
dler en Ejen<lom ophvdes i flere Dele, bliver <log ej 
nt betale for mere en{l to forgawes Opraah; og, hvis 
der ,·ccl samme Auktion og '1aa. S!tmmc Dng sm1ges 
sau Jneget nf forlJt>nwl<lte 'ling, at Auktionssalæret 
deraf OV(~rstigcr l~ 1\1'., 1Jliver intet nt hetulc for Ile 
tillige foregaaende forgæves Opraal1. Saafrcmt hint 
Salær ej udgør ful<le 12 Kr., bliver kun for tie for-
!ifll\'l>R Opmah nt tiLsky<lo HUn meget, ttt <lette Beloh 
111lkomnwr; <log følger det nf sig selv, at Altltions
direktoren. llVis det snmletle Bel øh uf Auktionss<tlærct 
-og Botnliu'g for forgn~vPs Oprrrah m1gor tuimlre cml 
12 ]{r., ingenhutde · kan fordre et saa stort Gebyr, 
men maa l:11le sig nøje me<l hint samletle BelolL 
§ 44. Y ml I~øsør••auktioncr betales 8 Ø. for hn•rt 
Nummer, som opl1ydt.~s mlen nt sælges. [For for-
gmyes Oprnnh ved frivillige Auktioner ovPr Hnmlels-
vnrcr helales for ltvert opraaht Parti Hamlelsmrer 
8 Ø. Stutfremt Betalingen for samtlige forgæves Op-
rnah i ForlliiH1nlse me1l Salmret for cle Varer, som 
stt>lges vntl Auktionen, ikko utlgor 4 Kr. 50 Ø., lwtales 
<log altitl tldte Beloh. Denne Bestemmelse er ogs>ttt 
:mvent1clig Jlltlt ]Jieitationer ovPr Leverancer af Jlan
<lelsvnrcr.]1) § 45. 2) Por nt utlstetlc AuktionssktHle 
]HUl en ved Atlidion l10rtsolgt _fust Ejendom 1~ytler 
Auktionsforvalteren en Betaling af 2 Kr., 1mar Købe
summon ej ovcrstigt~r 200 Kr.; nf 4 J{r., nnar Køhe
smnnHm er imellem 200 Kr. og 2000 Kr.; af 8 Kr., 
naar den er større, 1nen ej overstiger GOOO Kr.; og 
af 12 Kr., hvis f1en ovcrl:ltigPr sidstnævnte Snm. 
§ 46. Dersom en Auktion. efter at den hos Auktions
forvn1teren er hestilt og ]\:.undgore]spn deraf foran-
staltet, tilhugt>kaltles, nytler Au],:tionHformlterun tlL•n 
lmm for santlan Kunclgørclse i § 42 tillaglo Betaling 
og Gotltgørelse, og derhos l Ki·. l\[en tillmgelmldes 
den, efter at Auktionsforvalteren alt har tiltraaclt 
snmme, lmr der. fornelen hvad tlPr tilkommer luun 
for J)ekendtgøre1sen, betales ham 4 Kr., og tler~om 
han har gjort Rejse, stlutr t1ot til ham, i l:ltedet for 
tlisse 4 ru·., nt kræve GotltgorP!sc efter § 15. § 47. 
U elskrifter af Auktionsprotokollen lJt'tnles efter § 7, 

1) De i Parentesen nnf~~rte Bestemmelser iinUes i I~ov 26. 
Moj 18G8 §§ 2 og S. 

2) Uegl. 183G § 45, sammendraget med };oV 29. December 
1857 § l i. 



5ti Sportel-Ilegloment (Auktioner). 

1Sa6. og Attostationer nf en Auktionsregning heinles metl 
ao.Mnrts. 8 f-J .• hris den intlehohlPr fa'ITC end fire Poster, og 

ellers me<l 2 0. for hn•1• Post. § 48. l ~'ilfæl<le af 
Iåcita.tioner hetnlcs i eet og alt tlct samnw, som er 
fastsut for cle Auktioner, hvorme<l de nærmest kunne 
sættes i Snnnrwnligning. 1) § 49. Da <let er Rek\-i
Tenten, som har at afhol!le Auktionsomkostningcrner 
sna Yil det, om det i noget enkelt 'l'i!fælclo vecl Auk
tionslwnclitionerno gøres Koheren til Plif.,>i nt gorlt
gøre disse, 2) hlh·e at iagttage, n t denne Godtgnfelsc 
beh·ngtes som et ~'illæg til clet egentligo Auktionslmcl, 
og Salmret heregnes af !let samlede Belnh nf den 
Smn, hvorfor 1'ilslaget er sket, og hint 'l'illmg. 
6. K:qritol. Om den n etaling, som bør er
l mg ges for Notarial-I<'orretninger. § 50. 
Sorcmskriveren, som f1)restnnr Notarialforrctningon 
Jlall BænJt111le, hør nyc1P, for at iværksa~tto }lroteBt 
paa en VekHd for mnuglencle Acceptation eller Beta
ling, naar Veksc~on lyder rrua en Sum inclti!JOOO Kr. 
inkl.: 2 Kr.; fm 1000 Kr. ekskl. til 4000 Kr. inkl.: 4 
Kr.; fm 40(}() Kr. ekskl. tillO,OOO Kr. inld.: 5 Kr.; og 
derover: 6 Kr. For hYilken Bettiling (clcr lJliver at 
erlægge, 1Inar Rorretningen er begyndt, skønt He-
1.·-rirenten ikke forlanger den fnldfort) I'rolcsten til
lige gin~s in formn. beskreven. § 51. Jf'or undre 
Protester, lleskikkeh;er, Stævningers uotariale For
leyndeise og amlre sauilanne J:!\nTetninger betales 
3 Kr. 3B O. Naar nogen af de her eller i § 50 om
nwldte Forretning(~!' skal foretuges ]Hta flere' forHkol
lige Steder, da helales for Iværksættelsen paa clet 
iorste Stml det ovennanrute Salarinm1 og for hvert 
nf de Hero Stecler, hvor :Forretningen efter Hehi
rentens Forlangende sker, ildmn l Kr. § 52.") l•'or 
Beskrivdso nf notnrialc Forretninger, naar do :for
langes udstedte og bekrmftmle som Akt, betales 
66 0. for hvert Ark, som Akten udgør mere encl l 
Ark, lrvilket første Ark altid l01·m·es uden Betaling. 
Forlanges Genpart uf en sumlun Forretning, Irelales 
for hvert Ark H!i Ø. Hvis ellers nogen GPnpurt af 
noget Dokume11t forlnnges hos NotarillS ]nthlieus, 
betales det srunme; 1nen forlanges det kun, at h:m 
skal kollntiont~re og attestere en Genpart, som er 
leveret ham rigtig skreven, under kun halv Betaling 

l) Om Licitationer for Kommuner se IJandkommunallov :::!8. 
Februar 18i2 § aa. 

') ,Tfr. Hentek. Skr. 6. September 18-Jf>. 
a; Jfr. lianc. Skr. Jr,. Februar 18·13 Jlunkt 1. 
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Stml. § 53. For at være til Stethl, ntutr en Kontrakt, 183(1. 
ot 'l1estament, en ~,ult.lmngt eller mHlnn Bntu1an1Imu1-30.llarts. 
ling OJ>rottes eller foretages, eller rlet allerelle op-
re!tetle Dokument af vedkommemlc hojtitlelig yl)(]-

gaas, og derom meddele sin Attestation i llehnrig 
]'orm, nytler Notarius 2 J{r. 22 Ø. og derhos, naar 
Forretningen varer over l Time, ()6 Ø. mern for 
'l'imen. 1) § 54,. 2) J<or nt modtage og udstede en 
StJforklaring eller Søprotest, til Brug vetl Allsuranee
heregt;ing og IInn:n:iopgorel~e, betales 8 Kr., og ~or 
Besknvelsen efter § 52. Naur nogen for Nota11ns 
muneltler en Sopr;>test, ltliver der for 1\[otltagelsen 
og Protokollationen af en stut<lan Anmeldelsd til 
Notarius at ltclale l Kr. 12 Ø., foruden at der, mutr 
Attest eJerom hegmres, erlægges 2 Kr. 25 Ø. Saafrcmt 
siden en virkelig Soprotest hegrures, betales for l\lo;l
tngelsen og Udstedelsen af en sandan Protest 8 Kr. 
og for Beskrivelsen Gebyr efter § 52. § 55. Naur 
Sorenslu·iveren for at foretuge N'otarialf~rretningor, 
hvortil han rekvireres, nøtlsages til at gøre El'j-
ser, betales tlisse herformlen eft<•r § 15. 1) 7. Ka-
pitel. Angaacntlc Betalingen for nelskillige 
antlre J{ettens Betjente, til Dels som Øvrig
hetler, ptlttliggende Forretninger. §56. For 
Udsletleise af Pas til Rejse frtt JhenJern!l b<>tales 
50 Øre for hver Person, som Passut hmnyrulignr til 
at rejse; dog betales kun det halve nf hint Gebyr 
for Husmænd, Strmulsiddere, Daglejero, Tjenestolnik 
og andre, som lmnne sættes ved f:;iden n.f åPm; og 
alle bevislig uformuende! som ellers ere lJCrettigmle 
til }las, erholde samme nclcn al Betalh1g. § 57. "For 
ethvert 1\[aalelmr eller Alenmaal, som Fugtlen i 1\Ietl-
hold af Fr. nf 13. August 1790 ~ 7 Nr. G "insteror og 
indhrrunder, bel!lles lH Ø. § 58. l!'nr Udstedelse af 
:Fæstebreve til kongelige I..~cjlmntlingo erlægges ti1 
Fogden 4 Kr., naar Fæstet er en lilark Jord eller 
tlProyer, lllPU i UHHlsat Fnltl 2 Kr. l!'or :Thieddelelsen 
af en ny Skatte- og Lejebog betalos Hi Ø. § 59.') 
For Skibspapirers Ltt•sning og Paategning er1mgges 
som hidtil ingen Betaling,·') alene m et l Unrltagl'lse 

l) Jfr. Justm. Skr. 9. Septl'mhcr 1867. 
!!) Regl. 183G § 54, sammendraget med JJOV 2il. December 1857 

§ l Jr. 
ll) 1teg1m. 18H6 § fl9, sammendraget med JJOV 29. DeccmlH!l' 

1857 § 2. 
'J Se !log nu Lov (Nr. W) 2:!. April 1881 § 3 og Lov (Nr. 

44) 30. lilurts 1Sil2 § H. Jfr. ogsnn Justm. Skr. 27. Januar 
1860. 
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I83H. nf Attcstntimwn af Logbøger og Skihsjournaler 1) 

30..1\Iarts - -. For at autorisere og fomogle t-~n HnmlPlshng 
lmbtles 2 Kr. 2) og for n t autorisere en Kontralmg 
H) Ø. 8. Knpitel. Om Betaling for Syssel
mmnd og andre J\[ænd, som bruges ved ting
lige Forretninger. § Il(), For en Stævnings l<'or
kynddso betales for enhver Person, dor stmvnes, enten 
det er Part eller Virlne, 75 Ø., som dnles lige mellem 
1a•ggc Stroynevidner. I Gro1dssnger, der ej tmgna 
mere enrl 50 Kr., erht>ggcs lmn det hnlve af hint 
Gehyr. I nlle offentlige Sager samt i rle urli § 10 
første ]\[embrum omhnnr11erle Snger, og i alle de 'l'il
fælt1c, lrmr rlPn, r1er ufltnger Stmrning, hnr hene· 
nehnn processus gmtniti, bPtalPs intet GPhyr for 
Stæmingens Forkprlelse. 3) For at fork),Hlc en Dom 
eller nnrlen lletshanrlling, som verl Stæmevidner hor 
lmmlgm·es den _pangroldnni1n, nyde Strovuingsmamrlene 
samme Betaling, som, efh•r GenstnnllPns Boskaffenhed 
og Stnrrclso, •:ilde ·vrcre nt crlmggc for en Stævnings 
Porkyutlelsc. 1\Ien 1mar de hruges til nt forrette 
J~cskikli:Plser, OJl~ og Udsigelser og andre lignende 
.tl~rinrlor, hvorfor de Pj hor nntls1aa sig, kunne cle i 
nlle 'rilfmlrlo, og mlen Hensyn til Ilelobels Storrelse, 
kræve den ovmmævnte fulc1e Bøtnling nf 75 Ø. for 
hvor Pemon, ]!1ork)1:Hlt>lsnn Aker for~ men til Deling 
mellem hogge RbN'llOYiclner. 4) TIPhore ShPYHings~ 
mændene, for nt forkyndt~ Stæn1inger cliPr nntlnt, 
som i denne § er omhanrllet, at rejse over l 1\Jil 
hemul til Lands eller orm· 1/ 2 J\lil til HHs, nyder en
]mJr nf dem, hmrl Pnten (1PhJT for Porkynr!Plsen 
efter det foranførte sknl crlmgges eller ikke men 
i forste 'J'ilfa•lrle tilligemerl Gebyret, 50 Ø. fo; hver 
Mil til ];anrls eller hver halve i\!il til Sus, bcrPgJwl 
fra deres lljPm til ForrPtningsslmlot, urlon at Hjem
rejsen lwmmPr i Bøtrngtning. § Hl. Naar Hyssøl
mnntlen pna Horenskrivurens V egne foretager ltC'giw 

1) Se tlll Lov 18. November 1898 § l, der lyder saaledes: 
l•'or Autorisation her i Higet af den i 811lov l. April 18!12 
~ 35 ornmeldte Sh-i.hsdaglJOg (Journal) fastsættes f~jlgende 
lletaling: for Skibe over 200 Tons (Hegislcrtons Brutto) 
2 Kr., for miutlre Skihe l Kr. For det i Billovens § H8 
foresli:revne J•:Itersyn nf Slribsdnglwgen erlægges ingen Be
taling. 

2) Se dog Konkurslov 25. Marts 1872 § 148 (,jfr Anordn. 
lB. ]•'ehruar 1873)1 hvorefter Statushilger autoriseres uden 
11etaling. 

3) Jfr. ogsaa .Tustm. Skr. 19. Marts 18D7. 
4) Jfr. J<'r. 20 Januar 17!)7 § 24 og Tyendclo\· 16. FelJr. 

183G R 73 (Forligsimllmlilelser) samt Lo\· BO. Marts 1804 
~ 14, 2. l'nnktnm (Fdpnntningskeutlelser). 



Sport(ll-11eglmnont (Syn og Vnrderh1g1:r). 59 

streringer eller Vnr<leringcr til Efterretning vml IS3t\. 
Skifter eller Auktioner, hel!tles ham for clenne hans Bo. Marts. 
Forretning, lllutr Boets l\lasso er muler 200 K:r. inkl.: 
l K:r. 25 Ø.; fm 200 J{r. ekskl. til !iOO Kr. inkl.: 
2 l{r. 50 Ø.; fm 600 Kr. eksld. til 1200 Kr. inkl.: 
4 Kr.; over 1200 Kr.: 6 Kr.; uden Tillæg af Hejse
om1wstninger.1) § 62. Naar Syn og Yurclering fore~ 
tn.ges over faste ltjendomme, være sig i Anledning 
af lJejlæn<lingers Huse og Jor<ler, eller til Oplysning 
om <len v æra, hvorfor en I~jmHlom kan gælcle ve< l 
U<llnan af umyn<liges ellor offentlige l\Ii<ller, eller til 
]3rug w<l Hetstrætter, eller til Regel YtH1 en Skifte-
deling, eller til Auktionseftcrrctning, 2) eller l1vi1kct 
som lwlst andet Øjemellet mnntte være, erlæggeN Be~ 
tnling af l Kr. til hver af Synsmæn<lene og 2 Kr. 
til Sysselmanden, som 1mr nt føre Jhn·retningPn i 
Pennen. Herfra nndtngPs clog, hvad Systwlmanden 
nngnar, <le 'l'ilfmhle, i hvilke der tilkommer ham 
Betaling efter § 61. :B'or Deling nf Ga:mles Murker 
og Huse, samt 'for Syn og Vurdering over Losort'~ 5) 

som varer over 4 Timer, erlmgges ligelPtles !len form1~ 
fnrte]Jetaling; .t) monl1ror en1lorretning af Hidstanfortn 
Slags ikke VnrPr over Ll i'imer~ erla•gges kun halv 
lle!nling. Ogsna for de narlige Syn orer Kirkeme 
erhegges ikkun halv Betuliug. 5) Sku1de i noget 'l'ilM 

1) .Tfr. Lov 30, November 1874, § 7, sidste Stykke {ovenfor 
Side 52). 

2) 1\f-etl Hensyn til Tvnugsnuktioner se nu Anordn. (Nr. 62) 
12. April 1S!l2 Pkt. S. 

-3) Om ''isse VurdPringcr ved Grindefangst jfr. Indm. Skr. Bl. 
Januar 1R5fJ l'kt. 2. 

4) Om Vurdering af Vraggods S(! dog In dm. Skr. 28 •• Tuli 1851 . 
.."1) Yed Syn over Skibe, naar Forretningen udføres }Jall 

dier vedkommer Skibe, tlcr ligge i Havn eller ere ind
strande(le )Ja a Kysten, l1etales dolllJClt Gellyr (2 Kr. til 
hver Synsmand), nnnr }forretningen ildm vnrer on~r 4 
Timer, d('t dohlJelte ( 4 Kr.), nnnr den varer over 4 men 
under 8 Timer, og sanleeles fremdeles efter lige li'orhold. 
Afholdes Fon-etuiugen pna lted eller i aaben 811, faar 
ln-·er Synsmand, hvis Forretningen forefalder i 'I'iden fra 
l. A11ril til 30. September, lwgge inklusive, det dob
belte uf fornævnte Gebyr, og i den øvrige Aarstid det 
1retlohhelte deraf. 1'it1cn, som medgaar til Forretningen, 
lJercgn.cs fra det Kloklwslæt, da Mændene efter den tmfne 
1lcstemmelsc have indfm1tlet sig for nt tuge om Ilorll, og
indtil tle igen ere satte i J.~and. Desuden gives dum i 
alle Tilfælde passende Ilefordring frem og tilhage uden 
nogen Udgift for dem. 

(Om Hjemmelen l1ertil se 1)1. 18. lilarts 18.29 jfr. 
Sportel-Regl. 22. Nar/s 1814 § 14S og Sportel-Regl. HO. 
Marts 181-lti § {)2 samt Analogien af Knnc. Skr. 2·1. De
cember 1810.) 



l]() S]Jortel-I!t>glement (Syn og Vurderinger). 

1831i. f:t•ltlll et ilo!Jllt'lt Antal l\lmntl lmtges til Syn eller 
no.Narts. Vurdering, vil summe Hetnliug være at erlægge til 

hver ai Syns· eller Vurcleringsmæmlene som, nanr 
l!'orretningen nflwldes af 2 illænd. l alle 'l'ilfæl<le 
nyiler hver Syns· eller Vurdorin~;smaml, n:un· Jmn 
skal mø<le ved Retten for at nfltJemlo J<'orrotningPn 
veil ga, et 'l'illmg af 33 Ø. Det hør i øvrigt in!l
skrorpt~s Vurrleringsmændene, at de ved 'l'uksntionerne, 
mmtlig til Prioritetso!torrotning og til Brug ved S1.ifte, 
lmr rette sig efter Dagens <almindelige Priser og 
Jortlego!lsets sande V ærcli i Handel og V unde] Jllt<l 
den Tiil, da FolTotningen ltol<les. - - - § 64. 
N nar Sysselmamlen i Soronshiverens Forfald og efter 
hans Fuldmat.>i forretter uhetytlelige Auktioner, nyeler 
han mlelt dot i ~ 40 bestemte Salarimn, men Sm:la· 
iTag og Hittefro 'bør frmndeles som hidtil af Syssel
munden forauktioneres uden Betaling.') § 65. De 
Vidner, der overvære Auktioner!!) ellnr Fogcd~For
retui:nger, nyde derfor en Betaling af l Kr., nMr 
:J:~,orretningen varer over 4 '11irner, Inen PUers kun 
det halve.') Derimod har Notarius puhliens selv at 
forskaffe de Vidner, som sh"ulle oYervrore Jforretningcr, 
uden Yidere BJ~·dc for l{ekvirentcn. § 116. For snu 
vidt Syns· og Ynrderingsmæntl rna:t gore ]1ejser til 
dPt Stctl, hYor !forretningen slud iv:Prksmttes, 2) for
]lO]tlPs efter ,§ 60,-') mPn Heltens Betjent h11r ej 
ndon Nødvendighed mlmelae eller tiltage 1\Iæml, tler 
ho sna langt borte, at Rnjsem1~rifter cleryed gnrt>s 
fornøclne. l nvrigt hør clisse Rt•Jsemlgifter og go<ll· 
gøres i offentHge og beneficerede Suger, hvor for 
J{Psten l\Irendene iugcn Betnling 11yde. U. K a~ 
Jlitd. Almindelige Hegler til hgttngelse 
ved det foregnaen<lc. - - - § 69. I <le 'l'il· 
ia•lde, i hvilke nogen af de i dette Reglement om· 
1Hm<lle<le Forretninger betales i Forhold til 'l'itlt•n, 
samme vN1varer, lJØr c1or i Protokollen stc!lse an~ 
1nærkes Klokkc~slæt~ naar Forretningen hCJ:!;,Ylltler, og 
Juwr <len sluttN;. § 70. IPor Papir og undre Skrin•~ 
mah;rinlier til Akters og antlre Forretningers Be-

1) Jfr. Stranilingslov 24. l\Inrts lRHH § 10, sidste Ptmktnm 
(Smnavrag). Om Auktion overHittegods se Justm.Skr. lb. 
April 18!14. Om Gebyret for Auktioner, som aflwldcs uf 
Syssehnanden efter Udptmtningslov 30. 1\larts 1894 §§ 5 
og 6, se Lovens § H-, 3, Punktum. 

!.!) Jfr. Indm. Skr. 31. Januar 1855. 
BJ .Hr. Udpantningslovens § 14, 2. og 3. Punktum. 
4) I Kvartudgaven af lteg1cmentet staar (formentlig ved en 

Trykfejl) § Ol. 
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s];rirolse eller Udskrifters Udstodelse erln•gges, hvor 1S31i. 
(-tehyr for selve ~1on·etniugen n<lrcdcs, ingen særskilt30.1'1Inrts. 
Betaling; men llulhimlingen, hvor den lwhorcs, he-
tnlos for sig. I Hensoomle til Aktors og Uclslcrifters 
U<lsteclelso bør i urrigt Plakaten af .9 . .April 17'88 
iagttages; tlog nt det befalede Antal af Linier paa 
Jnw 8irlo forhøjes til 28 og Bogstavta!lt>t i enhrer 
Iånio l>estemmes til 32 i Aimimielighed og, lll·or der 
i l\Iedholrl af bemol<lte Plrrkat behøves ikkun ol'n 
.Margen, til 24, mon, hvor trende forclwmme, til 
Hi. 1) § 71. Naar l~mbeclsmmll(l og andre lleljt>nle 
nud~mge~ til at gore Rejser til og fra det Sted, hror 
cler('S Forretninger forctngos1 skulle ile selr bekostn 
eJeres _Befordring og Underholdning uwltngen i de 
']'ilf:dtle, hvor tlor Yetl dette. Heglement utltryl;kl'lig 
er tilhtgt tlem Uejseomkostmnger. § 72. li,or alle 
Alder og Dokumenter, for hvis Udstetlolsc cllPr l'aa
tPgning Rettens Betj1mte oppelJ:N'O nogt•n Betaling~ 
eller som ungau. :b.,orretninger, hvorfor Betaling af 
dem er O}Jpehanret, bør den mmltngne Betaling nn~ 
føres l>n:ule merl ~'al og Bogstaver, hvilket skal 
grelile sattvel om dN1 Godtgørdsc for Hejsemlgifi<'r, 
HOlU nlnntte have fnn<let Sted, som om egentlige 
Gehyrer. Fpr:;nmmer den Emhedsmnnrl, der hnl' 
oppehaarct BetalingC'n, <letto, hor han fnrstc Gnug, 
lum befindes i s:uulm1 Borseelse, hot! e fra 10 til20 Er., 
2clen Gnng fra 20 til 40 Kr., 3tlie Gang fm 40 til 
SO Kr., og 4dc G11ng have sit l<Jmhetle forbrudt. 
- - - § 74. Saavc!J,ant1fogtlen som Sorcnskrireren 
lmr h;-or for sit Yetlkommemlc holtle en ordentlig 
Sporteljournal - -". -. Denne J oumal bør vwn> 
forsynet metl. Amtmantleus Autorisation og i det 
mindste een Gang narlig efterses og pauskrives nf 
denne On~røvrighed, der nøjo hor paangtc, o1n den 
er ort1entlig fort, og om nogen Urigtighed i Spor~ 
tuleringen iflllge samme hnr funtlot Stetl. § 75 . .For 
Itetsgebyrer kan pa:t vedkommentlo Hetsbetjentes Be-
gæring - - - foretages Uilpantning, 2) som dog 

1) Den anf11rte l'laknt nf 1783 (meU de ovenangivne .t~n· 
dringer) bestemmer, at alt, som i Rettergangs::mger gives 
lJCskrcvrt for l'engc, skul sanledes gives l1eskrevet, at 
hver Side l10lder 28 l.inier og hver Linie H2 Bogstaver, 
og hvor der i Akterne forekomme 13ereguinger eller 'l'nksa~ 
tioncr, saa at der nelfordres 1 ellnr 2 Murginer }Jan 
Sitlen, skal dog hver Linie, hvor der er een Margen, lwlde 
24 IJogstaver, og hvor Unr er 2 Marginer, skal hver I-inie 
1wl!le 11; JJogstnser. ~ 

2) Jfr. UdJmntniugslo\· BO . .l\Iarts lS~H § 1 Nr. •t 
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1836. ei. man forlunges førend 4 UgerH Forlob, fra <len 
30. Mart•. 'l'itl af at regn P, at fomævnte Jietsgcbyr og Afgifter 

bur<le været erlngto, - - -. § 77. Alle <le Bøder, 
som ifølge <lette Reglement blive at erlægge, tilfalde 
Pattiglmssen.1) § 78. Por11tlen at <lette Sportel
reglement J>Un sædvanlig :i\Ian<le hekem1tgorcs, hor et 
Eksemplar af su.mme opbevares pua ethvert 'nngstml 
samt hos enhver Syssclmnwl være at :fin<lc til Efter
syn for vedkommende, som begmre det. 

BO.}!m·ts. Resklipt, llYOrYe<l fastsættes, at Fr. 10. April 
18B3 angaaen<lc Forandring i LoYcns 1-13-8 (eus
ly<leiHle i D. ]J. og N. L.) skal gøres gmlden<le pua 
PrPrOPrne. 

(Hcsl;r.saml.) 

115.1-ivlir. Forordning ang. tlen fremtitlige Afsoning af 
Røder og visse andre Pengeforpligtelser (se Kane. 
Skr. 21. Oktol>er 1841 ). 

22 :N v hr. Rane. Skr., hvori hl. n. udtales unganende Ar-
bejde til Kirln•rs, Skolers, Gaders og almint1Plige 
VejeR Yedligoholdelse, at naar vmlkonmumde undlude 
at udforn c1et Arlwjcle, hvortil rle efh•r Omgang til
siges, vil Anttlogien af c1e om forsomt Vejarbejde i 
Danmark grohlende Bestemmolser vmre nt fHlge, saa
lecles at det forsmule ArlJej<le hliwr at besørge ved 
lejt•cle :Folk p:ut den sh.]ldiges Bekostning; denne 
bliver desmlcn at tilpliglo at h<Hlo 16 Skilling for 
lm•r forsmut Arhejtlsilag, eller, hvis det skul<1e med
fore Ynmkeligho<l nt fan Arlwjdet .mlfort ved leje1k 
JroJk, ved en claglig- Mulkt uf 32 Skilling at tvinges 
til nt opfylde sin l'ligt. Omkostningerne ved Ar
bejclets U<lforolse blive i iliangel af Jletaling at ind
dnve ved Udpantning af Syssolman<lon. ') 

(Hcskr.saml.) 

1) a: Amtsfattigkassen. 
2) Bøderne skulle nu i 11Inngcl af I~eta1ing afsones metl 

Fængsel efter Lov 1(J. :Februar 1866 om Afsoningen nf 
B~Jder udenfor kriminelle Sager. Jfr. i øn·igt Lov (Nr. 
BO) 28. l1'ebruar 1872 § 21, 2. Punktum, og I~ov {Nr. ·!O} 
BO. Marts 18\J.l § l Nr. 5 og 7. 
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Kane. Skr., at Pltlk<tt 14. :l\Iaj 1834 om 11ri- 1837. 
vilgerede For<lrin~ers Inddrivelse hos dem, der have 21. Fe hr. 
givet lhulcrpant 1 deres Løsøre, bliver at gore gæl-
dendo -pau I~1a.1røerne. 

(I!eskr.soml.) 

Plakat ang. Bemyndigelse for Nationalbanken L Juni. 
til en vis ]{]ansnlering af' Obligationer i faste 
Ejendomme (se Kane. Skr. 21. Oktober 1841). 

K1:7l. Resol. Jn-orvecl bifaldes, nt rlPr, forimlen 26 Juli. 
den 1\.ongen tiiknnunende Jordehval JHUt Jheroern(1 
fordeles mellem llagstermæ!Hlene, maa forlocls mo<l 
tlen hcstenlte moderorede 13otaling1) overlades l!'~w-
stcrne af de af Kongt~ns Jortler, vnn hrilke GrhHlen 
drives ind, Pn saadan Andel nf J ordehrulen, at der, 
nnar Vurderingen af Pil Griml overstiger 50 Gyldon, 
tillrugges dt~m 1/ 2_ Skiml Ilvnl og, naar den overstiger 
100 Hylclen, l Skin<l Hval for hver Mark, som de 
have i Fæste nf de Ye<lkommendc Jordt•r, hvorimod 
de, naar Grimlen ikke uvurstiger 50 Gylden, intet 
erholcle. ') 

(Utr.) 

J{anc. Skr., hvurrPtl la•stemmes, at fnlgencle An- 1. Aug. 
ordninger ligefrem Rkulle nt~re nnvomlelige JHllt Fær-
nerne: Plaht 6. April 1827 ang. Betiling til For
ligelses~Kommissioncrne og nng. Rlager~us Udehlirclse 
~etl disse, •) J?r. 23. ll!!lj 1827 nng. LEg!Pslmber, som 
ind~uus efter erhvervet SkilsmiSsedori1, l)lalmt 1~. 
Jun1 1827 :mg. nn'rmere Hest.enunelse og Purmulring 
i ]"uvens 6-13-3,·1) Fr. 7. November 1827 ung. 
Behlling for de Attester, som m1fa•nlig<'s af Præstcnw, 
samt Plakat 21. December 1827 ang. Omkostning"'. 
Jma krimll1elle Pangers Vadsk. Endvillore foreskrivt>s, 
at Fr. 23. lifarts 1~27 ang. Bemyndigelse for OvPr
ovriglw<lcn til at afgore ndskillige Sager, som llirltil 
behovede Afgorelse i Kancelliet, skal være ligefrem 

1) a: ll/3 Pot Trnn pr. Skiml, jfr. Rcg1m. 1. Not•ember 1832 
§ 20. 

2) Jfr. lteglm. 5. }'elmtar 1872 § 23. 
'l Se Side 15 og 17 Note l. 
'J Enslydende i D. L. og N. L. 
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1837. nnn•ndelig pna Færøernt•, for saa vi!lt tlc j l!1orortl-
1. Aug. ningen forudsatte ~'ilfmlde der kunne flncle Stml. 1) 

Med Rens),! li! Fr. 7. Juni 1827 nng. nd
skillige ]'orhohlsregler til Betryggelse for lllll)~Hli!]eS 
og andre under offentlig Bostyrdse eller offentltgt 
'l'ilsyn slnne!l<]e 1\IitUer, havde Amtet ytret, "ttt umyn
diges Mitller hidtil have, efterlwnutlen som de ere 
faldne, af Overformynder-en Ymret inclsatte i den kgl. 
ftt>røs]m li mul ol, l1vor tle mor1tnges og fm·rentes," 2) 

samt ,.at de offentlige Stiftelsers 1\lidler, for sna i1dt 
de ikke Pre gjorte frngthringPntle vecl Inrlknh nf 
offentlige Obligationer, ldtltil ere hleme tullannte mod 
Sikkerhetl i Jordejendonnne, dog saaledes at den wl
laante Sum ikke lmr ol't'rsteget det lmlve nf Ejen
dommens Yrrrdi efter den groldencle Lnmlepris.'' 
Kuneelliot. foreshiver i dmme Anledning, "nt <ler i 
HenRPtmtle til Anbringelsen uf umyndigtlB og offent
lige StiftelHers l\litllcr kan frcmtlelPs og indtil vi<lere 
furholdes i (herensstemmelse med cle ovennæmtc 
hi<ltil :fulgte Hegler."') 

(lloskr.smnl.) 

1. Ang. J{anc. Skr., ln·ori - metl Hensyn til den ve<l 
Pr. 23. lifarts J 827 ( mhitlet til ]' ærøorne ved ovon
staaentle Skr. af s. D.) Overøvrighetlen gimc Be-

I) Jfr. nedenstaaenile Skr. af s. D. 
2) I lienbold til Kane. Skr. 19. November 1814 Oleskr.saml.) 
11) Efter den kgl. færøske Handels Ollhævelse gaves der ved 

Justm. Skr. 11. Ji'ebruar 1856 (utr.) Tilladelse til under 
visse l~etinge1ser at inclhctnle umyndiges og offentlige 
Stiftelsers Midler i Statskassen til Forrentning, hvilken 
Tilladelse imidlertid atter ophævedes ved Justm. Skr. 
7 • .Az,ril 1862 (utr., jfr. Justm. llck. 2,9. Mart" s . .A.). I 
Skr. 1856 fastsættes derhos, at dot indtil vi1lere skal Jmve 
sit }i'orl)Uvende veil de ifølge ovenanførte Skr. 1837 gæl
dende Hegler om Utllaan af umyndiges Midler i Jordegods 
paa ]?ærøemc, og i Skr. 1862 foreskrives, at ofl'entlige 
Stiftelsers Midler, for saa vidt de :ikke kunne blh<e an
bragte ·ved Udlaan til private mod anordningsrumssig Rik~ 
kerhed, indtil videre kunne g11res frugthringcmle Yed Ind
krJb af rentebærende uopsigelige Statsobligationer. Sna 
vidt vides, lmr det aldrig her paa Øcnte været llrug at 
nnhriuge umyndiges Midler i Sttttskassen eller Statsobliga· 
tioncr, men efter den kgl. J.;uehandels Opbrevelse ere de, 
for saa vidt de ikke kunne nnlninges i Jorilejcmlomme, 
lJ!evne indsatte til Forrentning i Ji'ærø Amts Sparekasse. 
Lovhjemmelen hertil man formentlig søges i Analogien af 
}{ane. l'lalmt 26. Juli 1831, j fr. Jnstm. Bek. 17. April 1855, 
hvilke Ilestemmeiser dog kun angl\a Ite1øh pan m1der 
200 Kr. 
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1n)1Hligelse til at meclclele f1·i I'roces for første Instans 1837. 
- mecldeles, at der ikke ve<l l\Ictldelelseu nf saa<lunt l. Ang. 
Beneficium bohøYes nogen ant1en l~kBJle<lition end en 
Skrivelse, hvorvetl clet meddeles clou paugælclende, nt 
der er tilstarret ham fri Proces i den mnrngivne Sag 
for første Instans, samt OrclTe til en Sagfører, hvor 
vn smtdan sknl udnævnes. Kancelliet mltaler dog, 
nt der om en sandun fd Sagfnrers Beskikkelse kun 
vil lmnne være Spørgsmnal i sn•rcleles 1'illælde, da 
DrdentligviH den Vejledning, Donuneren er pligtig at 
l,l'ivo den mindre kyndige, naar denne selv taler sin 
Sag, man Vlere tilstrækkelig. 1) 

(lleskr.saml.) 

Plakat ang. Uiæt1Jenge og :Refo1·dring for de 24. Nvl>r. 
i enkc•lte Suger konstituerede ltetsbei;jente (se Kane. 
Skr. 21. Oktober 1841 ). 

Forordning aug. Gæl<lsforJlligtelser, der ind· 183!1. 
gaus af nmymlige og mindrenarige (se Lov 4. Januar 24. Atlfil. 
1H54 Nr. 1). 

:Forordning aug. lleluuullingeu af en lJOrtc-ll.Septhr. 
lllcYcu Persons J<'ormne (st' Reskript 11. Nm~cm· 
her 1M6). 

l{anc. Skr. (til Rentekammoret), hvori - i Anlecl- n Spthr. 
1ling a-f lm Indstilling fra Amtmanden over 1""~mnJerne 
om, n t Bestennne1seu i Jfr. 1:1. 1:\ugnst 1790 § 7 Nr. 2, 
hvorefter S:tlitønclen skal holde 171i Potter' (hvill<en 
Bestemnwlse ikke følges Yetl tlen kgl. Handi)l, i<let 
Salttumlen vetl denne heregnes til 144 Potter, som 
ddes i 8 Skæpper 1t 18 Potter), maa l>Jive ophævet, 
eller nt Ilet 1 de narlige Handelstulester man blive 
bemærket, at Prisen paa Salt Pr ansat efter 8 Korn
skrepper Jll'. 1'oncle - mltales, at Kancelliet formener, 
at dPn nævnte BeHtmnmelse i Pr. 17BO ktnulo op~ 
1unveH, for at Sultmaalet kun hringes paa samme Fod 
som i de øvrige Dele af Riget. 2) 

(l!eskr.saml.) 

1) Jfr. Knnc. Skr. 6. Juni 1843 og .lns!m. Skr.13. l.Iaj 18fJ2. 
2) Den omhanillcde Bestemmelse ble\'" llot! ikke oplw:wet og 

syn-es sualctles at maatte anses som eildnu _gældende (jfr. 
dog herimod Jfirgensen: Nyt Lovleksikon IV Side 7:W.) 
Derimod Nev det i 11ande1stakstPrne for 18:10 og f!llgendc 
Aar bemærket, at l 1risen vaa Salt var beregnet pr. Td. 
it 144. !lotter og !Jr. Skp, a 18 l 1ottcr. 
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18:19. Ifanc.!'lln·. (til Amtmunden og Pnmtnn over Fmroorno), 
5, Oktlir.l1vori pna disses :Forespørgsel om, hvem der er Ejer 

nf <lo færøske Kirlwr, enten Kongen eller lilenig
hederneJ svares, at ile ikke kunne anses som Kongens 
Ejendom, men at det efter ]'r. 13. .Au,gust 17.90 
~ 12 1) pauhviler J\Ienighorlorne at holde dem veillige, 
i1og merl den Jl!odifilmtion, som følger af Bestem
melserne i Reskr. 31. Oktober 1827. 

(U tr.) 

27.NY1Jr. Plakat imlelwldenrle nærmere llestmnmelse af 
n. L. 5-3-18 og Piakitt 18. Jannar 1788 (se Re
skript 11. November 1846). 

1840. Plakat ang. Uillæntlinges llet til Lægepraksis 
28. Jan. (se Lov 4. Jannar 1854 Nr. 2). 

4. l<'elJr. _ Kan<~. Skr.1 nt de Personer, som nødrendig mnn, 
lerlsnge Born merl V nc<~ne, der llringes fm en Ø til 
en anden, mna, naru· tle ftmlre det, tilstans i Godt
gnn·lse ]>r. Dag san meget, nom en almindelig Ar
hcjder Llrholder i Dagleje. 

(lleskr.saml.) 

2S. ~!arts. }{ane. Skr. (ti!lliskopJ'"" over Sjrrllnnds Stift) ang. 
forskt•llige S}JJlrgnmanl vednJrendcNaatlensnnr iPneste
t'Inheller. Knucel1ietR Bestemmelse Yar begært nwtl 
Hensyn til fnlgende Sporgsmnul unganende Naadens
aaret paa Færøerne: -- - 2) om der under "Land
skyld" i N. L. 2-13-2 skal intlbefattes IJejen uf de 
til Kaldet hHrende Anneksgaarrle og andot l\[ensal
gotls; 3) ln'ilkrn Andel der tilkommer den fmtrtr
dentle I'rrest i det sankuMte ,,Prresttal"; 4.) om Konfir
lnationsguver og Betaling for Jordpnakastelse skulle til
faltle FormantJen eller l~ftermanden; o) ,om den uvisse 
'Tiende af l<'isk og Grind, der kan falde til alle 'l'idør 
n f Anret, tilfalder, som hidtil antaget, den fmtrro
dende Prrest lll'l og nl1eskafiren indtil Aarsdagen 
e!tr•r Forflyttelsesdagen, eller om samme skal hen
fores til dPn i N. JJ. 2-13-2 omtalte 'l'iende, hvor
af tlen fratrædm](]ll Præst nyder en ~'rediedel ellnr 
l:Iulrtlelen i hele det efterfolgende Aar, eftersom 

1) Ved den anf. IJov1Jestcmme1se gaves der KirkeMie pa:t 
:Færøerne_ en midlertitlig I..ænqJelse me1l Hensyn till1ctn.ling 
af deres Gæld til den kg]. linndel ,,i Betragtning af deres 
fnttige 'l'ilstaud og at de af Almuen man bygges og ved
ligelw1dcs·'. 



J~anc. Skr. ang. forsk S11ørgRm. vedr. Nuadensanr. 67 

han . er :lff~nnet imellem 14. A]Jril og 14. Juli eller 18,1,0. 
imellem 1'J.. Jnli og 14. Oktober. Kancelliet ndtnler28 . .Marts. 
i denne Anleilning: ad 2) at det er ligegyldigt, om 
Leje af 1\nldenes Anneksgaarde og andet 1\Icnsnlgods 
ved Indhe~tertws Deling i Naatlensn11ret hcnfHres 
muler IJnnuskyl<l eller Præstel(anrdsuvlingen, da Lo-
wns Hegel for lwgge disse Arter er den samme; 
ad 3) at "I'ræsttnl" hør behandles som Offer og 
deles i Forholtl til Tiden, sanledes at Formanden 
tager on sandan Del deraf, som svarer til den Del 
af Åaret, som ligger inden for Nnndensaarcts Gra~nser; 
a!l 4) 11t skønt N. L. 2-13-1 tillæg~er Formumlen 
,.al >is og uvis Rente inden og tulPn Kirken", synes 
!log Honorar, som ydes i Allledning af J onlpaa
kastelse og ved Konfirmationerne, og som er a111elcs 
frivilligt, at b1Jl'de tilfalde rlen, som forretter disse 
Funlttioner, saa meget 1nere som Eftennanden ellerH 
s:ut godt som ingen Indtægter luu· i N aadensnaret; 
n d ii) at da rlen omlmudlede Ticude ikke falder til 
nogen vis 'l1rrlllin, synes 2-13-3 ej derpan nn
ven<lelig, hvorimod der man, ligesom hidtil, forholdes 
efter Art. l og 2. 

(1t<>slrr .saml.) 

l{anc. Skr. (til Biskoi'Jl"n O>er f\jællnn<ls Stift) nn-28 . .Marts. 
guacnU(~ forskellige Spnrgsmunl veilrørcnde Nandens-
nar :j llræstemnlJOder. Kancelliets Bestemmelse vnr 
begært nngnuende: l) om Fanrenes Afgrøde af Uld 
og Lmn pna l!1ærøerne er at anse som en DPl af 
Avlingen, saaledes at den tiltrædende Præst efter 
X. I.1. 2--13-2, Hi<lste Pmmus, Pr lwrettiget til deraf 
:lt oppChære Haln1e1Pn, og 2) om rJ:ientlcultlon lige~ 
lerles efter smnme Lovsted skid deles mellem den 
lmtræ<lenile og den tiltræile]l(]e Præst, - i hvilken 
Anledning Bisko/:pen h:mle ndtalt clen Form<'ning, 
at Delingen af t e førstnrurntP Spceies som hnrenrlo 
til Pr:estegn:mlsavlingen bor iværksrr;ttes Bfter N. L. 
2-J 3-2, men Delingen af 'l,ieudeulden efter Art. l. 
Kancelliet udtaler i Anlcllning heraf, rtt mellens den 
al1nindt>lige Gnuulsretning for Nandensanret indPltoldes 
i N. L. 2-13-1, udtaler 2den Art. de spt•ciclle 
Regler for Gnmdsmtningens Anvemlelse. ]Jen n:evnto 
(irnudKrutning i Art. l er den, <ll den fratrællende 
Sognepræst ellt>r hans Repræsentanter sknlle nj'de et 
helt • Aars Indtm~,>t fontden det, han har fortjent, 
mod at ~o>ive billig Kost og Lun til den nye Pr:cst. 
Art. 2 opstiller nu folgemle 11ærmere Bestemmelser 
herom (hvorved Kancelliet ltemmrker, at Præstc-

5* 



ns Kane. Skr. ang. forsk. Spnrgsm. Yorlr. NaarlmlSUi11', 

1840. gruu;dRfanrcnos Afgrøde og 'riendenl!lcn stedse hlive 
28. Mnrts.rtt hehan<llo paa smnmo l\Iaade med Hensyn til Naa

dcmsaarot efter si<lstnævnte ]~ovsted): Na.ar Præsten 
dnr (eller pa:t :mden lilaude afgMr) i Yinterhalv
anret fra 14. Oktober til 14. Apnl, kan han intet 
mH1et fonlrc end den Host, der fal<ler mestofter, og 
derhos <le øvrige Indbugter incltil Aarsilagen efter 
l11ms Afgang. Afgaar hun t1erimoil i et nf Sommer
k:rartalerne, tilkommer der ham foruden do i 
Aaret fra Afgangen faltlen<le Indtægter endnu hen
hol<1s\·is 'Jcrediedeltm og Halvdelen :tf det folgende 
Anrs Indtægt. GrmHlen til disse Bestemmelser man 
efter Kancelliets ] 1ormening spges i, nt Prmsteindta~g
terne ikke faltle efterhaantlon, som do fortjenes, saa 
at en neHcntlig Del af de efter Pramtens Afgang 
fal<lende Jndta'g!or kun ere 13etaling for nllerc<le 
forr(~ttot 1,jeneste, dor efter J~OY]Jrine-ipet tilkommer 
(hm :dgangnc ].->!·mst foruden et fuldt Aars lndttt~gt. 
Iiigt•som derefter de omspurgte IndbPhrier, hvis Af
gangen er sket i Vinterhnlvnaret~ tilfa1<lo tlen ufgangne 
Pra•st, !mus Enke eller 13o indtil Anrsclagen efter 
A.fgnugl•n, snnJe!les ville du ogsaa, naar Afgangen 
skPr mellem 14. April og H. Oktolwr, ikke blot nyde 
hin hulta~gt indtil .Am·stlagPn t'fter AfgnngPn, men 
en:!log dt>f følgoncln Aar Jwnlwlllsvis en 'rretlictlPl 
Pl!cr en Halrdel nf Avling, 'l'iende og Lnndskyhl i 
det folgonde Aar, eftersom Afgangen sker for eller 
efter den 14. Juli. Udtrykkene: "samme Am·" i 2-13 
-2 nHut forstans Rom det i Art.s lsto ~Iemhrurn om .. 
tnJte Anr, der lullølJCr Anrsdngen efter Præstens Dø<l. 

(lleskr.saml.) 

23. Maj. l'lakat imleltoldendtl nmrmere Rostemmeiser 
aug. A]lJlCl i kriminelle flager (se LoY 4 .• Januar 
l!lfJ4 Nr. 3). 

s. Juli. l'oroi·dning angancnde det offentlige liasse-
og lle!,"'ISkabsvmsen i Almindeliglted (He J""" 2\1. 
Decmnlmr 1857). 

lG.llcbr. }'orordning ang. nødvendig .AJlr,ei i lrrimi-
nelle Sager (se LoY 4. Jnnum: 1854 Nr. 4). 

24.11ehr. J{nnc. Skr., hyori hifnldee, nt IJttndfogtlen paa 
Pa'nwrne, cler efter BegR•ring lmvtle netllngt lforhud 
lws nogle Personer mod. at tagn Drirt:tng J1!Ul en lis 
Kyototrmkninp;, i hvilket Tilfælde hverken § Hi eller 
nogen rmden Bestemmelse i S}lOrtelreglement 30. ,fifarts 



Kane. SJn·. aug. Forbuds Sj>ortulering. {}U 

1836 ansnus anvendelig, lmvdc anvendt Analogien af 1840. 
Sportelreglement 22 .. MarfB 1814 § 53'), dog me<124. Dcbr. 
Nedsættelse af Gel1yret til det halve (j(r. Forholdet 
imellem Reglement 1814 §§ 45 og 4fi og Reglement 
183G §~ 1» og 17). ' 

(Jleskr.snml.) 

Plalmt ang. l{nndgorelsc af Ovrigltmlsresoln· 18!1. 
tiouer, hvorved en ellnrs myntlig Person gøres 10. AJ>ril. 
umyndig, m. m. (se Lov 4. J:muar 1854 Nr. li). 

l'orordning ang. UmlerJmnt i rorligt Gods m. m. 28. Juli. 
(se Lov 4. J nnuar 1854 Nr. 7). 

Forordning, indeholdemlc Itærmere Bestemme!- s. Sept. 
ser om Beviset i kriminelle Sager (se Lov 4. Ju-
nunr 1854 Nr. 8). 

l{am:. Skr., at Plakilt G. August 1835 ang. nt2l.Oktbr. 
Urtckrmmmere og andre hanrllcnde hor iagttage for
norlen Sikker1wd i Hensemule Hl Svovlsyre og nnclre 
lignende farlige Genstnnrle, Fr. 16. Novemlwr 1831i 
ang. den fremtidige Afsoning nf Høcler og yisRo andre 
Pengeforpligtelser'), Plakat l. Juni 1837 ang. Be
myndigelse for Natirmnllmnkr•n til JnrlførPlse af Pn 
vis Klausul i de ()]Jiigationer, der udstedf'S for direkte 
1Jdlntl!l af Banken mod Pant i faste Ji~jf'ndomme, og 
rlakat 24. NovemlJer 1837 ang. Dimtpeugo og Be~ 
fordring for ile i enkelte Sagor ]nmstit-neretie Hets
hetjente, udvirles til at gælde ptt!L J?ærøerne. 

(Heskr.snml.) 

l'orortlning ang. Trangsmitlier til nt foretuge 18!2. 
eller efterl:ule en Handling m. m. (se Lov 4. Januar u. April. 
1854 Nr. 10). 

}'orortlning ung. }'ormuuingstalen vetl Eds Af- 25. Juni. 
læggeise for Iletten (se J~ o v 4. J anunr 1854 X r. 11 ). 

lteutek. Skr., hvorvml hifalcles: 1. at, ligesom 18!3. 
hidtil, Reversal-Fæstebreve ikke blive at udfa•rdige 11. Fellr. 

1) om .F'ogcdforretninger, hvis Genstand ikke bestnnr i Penge 
eller l,enges Værd. 

2) l•~orordningen er, for sna vitlt angnar Afsoning af ll1J t1 e r, 
oplta•vct yed Straffelov 10. JiClmmr 18U6 § aou og Lov 
16. s. 111. om ...Afsoningen af ll~Hler utlen for kriminelle 
Snger, men er lwltlt i Kraft ved 1Conkurslov 25. 'Marts 1872 
§ 162, 2. StJ!{ke, for saa viUt angaar Afsoning af Under
holdshidrag tilllJJrn, forladte og frnSCJlarerede llustrner 
(se l1erom i !tvrigt IJOV om UnderholdslJidrag til uægte IJ1lrn af 
28. Jnmtar1856 §,B; 11~attig1ov 10. April18B5 § 251 Q, Stykke). 
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1843. vml Fæstefornmlringer p nu dot færøske Kongsgolh; 
11. Fcbr. 2. nt Pær;tehrevene skulle læses ved det næste V narting 

efter, at de cre ml!ærdigedo, i det Syssel, i hvilket 
den ~n.agmldencle Gaard ligger 1); 3. at Paategningen 
om l'inglæsningen ikke skal hulføres i Fæsteproto
kollen; 4. at clet man paalægges Lnndfogden, med 
nmligste Hurtighed at urlfmr(lige nyt :E'rostebrm:t naar 
den tiltrædende .Fmster lmr opfyldt de hum til JJ,æste
fommhingens hmrksmttelse pl}ahvilende Pligter. 

(U tr.; j fr. Kane. Sif!. 25. Uldobel' 1B42 i lloskr.saml.) 

l G. Fe br. Kane. Skr., hvori udtales: l. at der ikke lmn 
heregnes smrligt Gehyr for Attestationen af de i 
SJJOrtelreglement BO. l\Iarts 18B6 § 52 omhandlede 
Udskrifter, og at der satt1edes for' Beskrivelsen eller 
J(ouferencen og Bekrmftelscn kun lmn fordres det i 
Puragraffen hestmnte Gebyr, samt r~t der ikke heJH)res 
Vidner ved Bekræftelsen af Udskrifter af Notadal
Akter; 2. at do i Reglementets § G omhandlede Sj>~S· 
mm ml lwr udnmmes af Sorenskriveren i Sletlet for, som 
hidtil, af Lanrlfogrlen; 3. at ,·ed 1'inglmsning nf Fmste
breve skal det i Reglementets § 2\l angivne Gehyr be
tale:;; 4. at der, naar en Afskrift, anordningsmæssig 
skreven, udgør mindre end et lmlvt Ark, skal heregnes 
Gebyr for et halvt Ark, regnet i Forhold til den i § 7 
bestemte Betaling for et helt Ark; 5. at der, ifølge 
§ 8 sammenholdt med §§ 24 og BH, ikke hn he
regmes Geb"r for llekrmitelse o~ Forse.,lin~ af Ucl-J n b D 

skrifter i Almindelighetl og navnlig ikke for Bekræf
telsen uf Lodsedler; H. at Kancelliet ikke finder noget 
nt erindre imod, ut der for Udfmrdigelsen af de i 
SJJortelreglement 22. Marts 1814 § l~, lsto Passus, 
omhandlede Attester,') hvorom der' ikke findes nogen 
Tiestemmeise i Reglement ltiBG, beregnes Gehyr efter 
dettes § B2. 

(Heskr.saml.) 

6. Juni. Kane. Skr., hvori-' i :Anletlning af ForeSJJOrgsel 
fru Amtet, om dette i de Tilfælde, hvor det er tUld
vendigt at lwskikke en fri Sagfører, er berettiget til 
at tillægge vedkommende SyssolmatHl Onlre til utlen 
Betnling at varetage den beneficerede Parts 'farv -
ntltallls, a t Lovens 1-9-7, sammenltoltlt med Fr. 
1!!. August 1735 § 17 og ]<r. 24. Oktober 1806 § l, 

l) Jfr. nu Lov (Nr. 5~) 1. Ajlril lSDG §§ l og 2. 
2) o: "i. alle ile TilfmJde, hvor Udstederen for at metldcle Atte· 

sten behøver selv ftt 1mncipere og lJringe Attesten i anden 
Sammcnltæng, end i llrotokolhm selv er unfJirt, og hvor 
fJilgelig ej en Ulot Afskrift eller Udsh-rift forlanges. w. ~ 
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ltjemler Amtet Myndighe<l til i ilet omlumclletle 'ril· 18!3. 
frelrle at heorclre Sysselmrendeue til at udføre fore- G. Juni. 
fulelenile Sager, n t i Medhold af de citereeJe ]Jo v be
stemmelser ogsa11 nnch·e retsiurlige Mrend kunne be-
ordres til nt udføre Sngorne, samt a t ile, der mocl-
ta~e slig Konstitution, have Adgang til Salrer for 
Detførelsen af saaclant Hverv. 1) 

(l!cskr.saml.) 

Kane. Skr., hvori ncltales, at cler ikke fimles 11t 20. Juni. 
være Anleclning til nt urlvide clen Frilw<l for Pligt
arhejtie vetl 1'horslmvns Kirke, <ler efter gammel 
Skik og J3rng skal tilkomme Amtmanden og Laml
fogtlen, til andre Emheilsmæncl. 

(1\oskr.saml.) 

Kane. Skr. (til Biskoppen over Sjmllunds Stift), 18U. 
hvori ml tales, n t - skønt l{cskr. 2.1. Naj 1817 ikke 4. Juni. 
hitltil er betragtot som direkte anvendeligt l"'" Fa'r· 
øerne - enhver tiltræelende Præst kan fortlre sin 
Embedsbolig orerloveret vetl en Synsforretning, vecl 
hvilken Provsten skal vrore til Stmle, n t <ler 1.-un kan 
fortires Freltl for de 1\Iangler, som befindes paa den 
1'icl, Synet foretages, samt a t Prorsten er forpligtet 
til at vejlede Synsnuenclene vecl Overleveringsforrct
Illngcn.2) 

(Iles kr. saml.) 

Forordning ang. Tilbagesøgning af offentlige 21. Juni. 
Pengeeffekter (se Lov 4. Januar 1854 Nr. 14). 

Kane. Skr. (til Rontoknmmoret), hvori hl. a. udtales, 2D. Aug. 
at clen Bemyndigelse til at foretage Justering, som Fr. 
13. August 1790 § 7 Nr. 6 og 7 hjemler J,nmlfogden, 
ikke er ophawct vetl Fr. 10. September 1828'). 

(Reskr.saml.) 

ltentek. Skr., hvori mltales, at det - skrmt cler 18!5. 
ikke kan vmre 'l'vivl om, at Kongen til enhver 'riclS.l\larls. 
kan ltL<le urlføre pnn sit J ordegotis l""' Færøerne cle 
1!-,orandringer og Omdelinger, som Yed en almindelig 
Udskiftning af J orclegotlset sammesteds maatte anses 
lwnsigtsmrossige, - dog holdes for tjenligt, naar 

1) J fr. Kane. Skr. 1. August 1837 og Justm. Skr. 1 13. Maj lfl52. 
") Jfr. Knnc. Skr. 2il. Septemher 1818. 
ll) nng. 1\Iaaleredsknhernes og Vægtloddernes Justering. For~ 

ordningen tillægger Justerkammeret i l\jø1Jeuhavn Eneret 
ltertil. 
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18±5. JJejlighed gives, at gore OJ>mlt>rksom paa, nt en san-
B. :Marts. dnn Foranstaltning lmn ventes, hvorfor 11entelmm

meret hi.falder, at ilet er Jmnlngt Lnn<lfogden veil alle 
fremtidige Bortfa•stninger af kongeligt J onl<'gods p an 
Færøerne at tilføje :B'æstebrevene en Notits herom. 

(Uesltr.saml.) 

lf,. April. J{anc. Skr., h>ori udtales, at Sorenskriveren vc<l 
offentlige Sagers Forfølgning, fonulcn do egentlige 
Rejseomkostninger efter Amtets Bestemmelse, kan til
stnus l Rhd. for hver Dag, hnn opholder sig udt>n for 
sin Bopæl, nnur dennes Afstand fra det Ste<l hvor 
J~kstruretten holdes\ udgm· i det mindste l 1tfil 1), og 
at Udgifte,rne ved <e her omhandlede Sager, for snn 
vidt <le ikke ere at erlwl<le hos de 1magældende, blive 
at wlrede uf Amtsrepnrtitionsfonden. 

(Ilcskr.saml.) 

23. AJlril. Forordning om J ords Afstaaclsc til Kirke-
gaard es Uthldclsc (se Lov 4. Januar 18f>4 Nr. Hi). 

21. ~Jaj. }'oror<lning, indelJOldemle nogle }'orandringer 
i J,oygimingen om Arv (se Lov 4. Januar 1554). 

12 .• Tnli. Ucntek. Skr., hvorr<'<l - i Anledning af, at to 
Kongsbønder havde nægt..t Samtykke til, at to af 
lfusHW'll<l opd;yrkede 'rrncr overdroges dem i I.i'æste 
- bestemmes, ut clet i alle E'æstehrerc, som frem
tidig udste<les paa Kongsgodset pna Færøerne, wl
trykkdig skal hemmrkes, nt det alene beror pan 
Gods:u1ministrntionen, dPls hror vidt Brugsrettig
heden skal opium• for de all.,rede etablerede Ro
Rteder, dels om saadanue Steder i ]fremtiden man. 
Ollrettes paa Fæstejorderne 2). 

(lleskr.snml.) 

<;. Se}Jt. Itcntck Skr., hvori - i Anledning af Amtets 
Porespørgsel, om Omkostningerne H\d Auktioner orer 
det plla Fmrneme faldende sMblldte "Stortvmg" hor 
nfholdC!-J nf Køberne, som hidtil Imr været brugeligt, 
eller af den indkommende Auktionssum - svares. 
at Hentekmnmeret bifalder, at det har sit Forhli: 
yendc ved den hidtil fulgte Fremgungsnuuule. 

(lleskr.saml.) 

1 ) Jfr. 1'1. !!1. 11Iarts1SOO. 
2J Jtr. Lov {Nr. 56) 13. April 18~4. 
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Rentek. Skr., hvorvCI1 hifnlrles, at tlet Iillatles 1845. 
Sorenskriveren at henytto lejet B<'fordring pna Hejser G. Sept. 
i A11ledning af kriminelle Sag<>rs Undersøgelse i Stedet 
for ]j""~riskytls in mthu·a, sanJetles at Skydsregningerne 
i Heuholtl; til J!'r. IJ . .April 17fi8 Kap. 2 § 5 herlmn-
mes af Amtmnnrlen, formden Beløbet Ileordres forr•-
skndt nf Iiejmrtitionsfonden til senere Erstatning af 
den domfælt tes J<Jjendele, for sna vi<lt de tilstrække. 

(Reskr.saml.) 

Rente k Skr., hvori -i Anledning n f en 'fvistig- 20. Sept. 
l1et1 om ]{ettighetlen til Finrlingsln·al ved en Grinde-
fangst - udtales, ttt ogstm rle privttte Sager, der 
kunne opstna i Anledning af Reglementet om Grinde· 
fangsten paa Færoeme af 1. Noremuer 1832 1), !>live 
at nfgore af Sysselmændene'). 

(U tr.) 

Iteskritlt, hvorretl bestemmes, nt følgende An- 1846. 
onlnittger l1live at anvencle IHlll Fmroerne: l) Fr.ll.Nvbr. 
1 l. Se]J!ember 183ll ang. Behanrllingen af en horte-
hltwen Persons J:l'"'orrnue HnaletleH, nt det i Forordn.s 
§ U omlumdletle Y ærllt'ting h liver at forstaa om vrd
!wnnnendes sidste V1ernetiug pnn FterUPrne~ og at .(let 
1 samme Paragraf fastsatte Yarsel, hvormed hul
stu•vniugen skal s1w, forirenges til () 1\lnanciler, snmt 
nt Stwvningens Puhlikation alene be1wver at ske i 
den Berlingske politiske og A vertissenwntstitlmule, 
hvilket ogsaa vil greltie med Hcns\,1 til BPhndt
gorelsen af de i.§§ 12 og 16 omluin.·rlletlc Iarlstmv
llinger"); 2) J'itlJmt 27. NovemlH'r 183!l nulc
holtlcnife n:Prm<•r" Bestemmelse af D. J,. 5-3-18 
(der svarer til X I". 5-3-33) og Plnknt 18. Januar 
178:'JO). 

{ltoskr.smnl.) 

lionfirmation pnn et af Sognoprtl'st til Y n ngo 31. De br. 
Pl'rt1siegæld, ,Jens Eugelsted, oprettet Gavehrev, s:~a~ 
lydelHle: 

])en 15. Deeemher 1Bi39, det samme Aar, 1Jvori jeg var 
kaldet til Sognevræst for Yaagø J>rrestcgæ1t1, friste!le jeg, som 
bekendt, den tunge Skælme at se min Præstegaard J ense-

1) Nu I~ov 2H. De<~eml1er 18[>7 og Reglement r,. Fellrnnr 1872. 
2) .Tfr. anf. J..~ovs § U. 
3) Nogle -j Reskriptet indeholdte, for Færøerne særegne, nu 

l1etydnings}f1se Modifikationer i de to AnordningCr ude
lades. 
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18!6. gærde og saa godt som lwle Jnin Ejendom blive et Rov for 
31 Dcbr Luerne. Jlrøren og N'iden var stor, men Guds Nnade og 

' · bjælpendc IIaaml end større. lian styrkelle mig Yccl sit Dril, 
og vetl sin Aaml opvakte han j mine Medkristnes Hjerter en 
kvcnde Deltagelse mod mig, en Deltagelse, hvorpaa jeg t•j blot af 
mine Sognefo1k, men ogsaa af Færinger fra alle Syslerne heroppe 
og mine bande verdslige og gf\jstlige l~mlJedsbrmlre modtog, baade 
i Ord og Gerning, 11aa den skrmneste Maade de mest utvetytlige 
1JeY1ser. !\Jen jo varmere og mere levende Dnltage1scn Yar, jo 
mere den twistede og styrkede mig i min Ulykkestid, desto inder~ 
lige1·e maatte den naturligvis knytte mig til et J.'olk, tier saa 
ædelmodigen og velvilligen var kommet den fremmede i l\Iøde, 
desto dybere maatte jeg fiile Trang til at lægge min Erkendt~ 
lighed herfor for Dagen, en Trang, der stedse mere og mere 
er vokset, i jo l1øjere Grad Guds Naade og Miskundhed i de 
senere Aar atter og atter har besøgt mig. Ingenlunde derfor, 
fordi jeg tror 1lerved at skulle kunne afdrage noget af den 
if1dge sin Natur jo stedse ubetalelige Gæld, hvori jeg ved 
1liu ]~jerteUge Deltagelse er kornmen til alle Færøs Beboere, 
men for ved en Kendsgerning at vise, at den ædle Daad er 
hle\·en og altid vil blive bevaret i et skJJnsomt og tnknemme~ 
ligt Hjerte, opretter jeg metl inderlig Tak til Ilnm, der er 
mægtig til at saare og til at læge, til at gøre fattig og til at 
gøre rig, at Han har forundt mig Evne hertil, herved under 
nedennævnte l{etingelser et Le-gat, ltvis Renter kunne komme 
Fmrøs yngre og vordende Slægter til gode, hvorved der da 
tillige 1ma en Gang bliver stiftet et MiuUe om den ægte 
fumlske Deltn.gelse og om ErkenJelsen tleraf, og i Betragtning 
heraf ønsker jeg, at Legatet man. komme til at bære Navn af 
"Deltagelses- og Erkendtligheds- Legatet". l. Le~;~a
te.ts Størrelse er 800- siger otte Hundrede- Rbalr. 
Søh·, som under Dags Dato ere dellonerode i ~.,mrø 
Amts Sparekasse. 2. Dets Forman! er at bidrage 
til Skolevæsenets Fremme paa Fæm. 3. Legatet, 
l1YiR J{npitn1 ingen Sinde 11ULU. formintlslw;:,, bestyres 
afFærø Amts Skoledirektion, der altsaa har at af
lægge am·ligt Regnskab for AlHentlelsen af sammos 
Henter til det kongelip;o rlanske Kanct>lli. 1) 4. Halv
delen af Kapitalen, eller de 400 Rhdl., sktt'nkes til 
Hjmlp til Grundlæggelsen af clcn af Færingerne Ratt 

I~tcgct onskP!le og af Hegcringen jo ogsna paatwnkte 
llPalskole eller en anden hnjere Undervisningsanstalt 
i 'l'horshasn, og indtil denne kan komme. i Gang, 
skulle de tu~rlige Henter af <liHso 400 Rh<11. lægges 
til Kapitalen og gores frut,rthringende. men, nanr 
l{ealslwlen først er traadt i Kmit, slnillc Renterne 
af r1en da 01Jsamle<le Kapital, hvilken ingen Sin<le maa 
angribes, efter Skoledirektionens nærmere Bestem~ 
=mel~er anvendes til dennes ~rarr. 5. Renterno af de 

1
) Legatets nænncre Bestyrelse er nu hos J\onunissionen for 

Thorshavns Healskole, og dets Hegnskab redderes og dcci
det•es af Lagtinget. 
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øvrige 400 Ehdl. umen<les til Almueskolevæsenets 1846. 
:Fremme paa l!'ærø, H<mle<les at lienterne uf de 200 31.Dcbr. 
Rbdl. tilfulde alene Yaagø Præstegæ!Us Skolevæsen 
og Renterne af de andre 200 Rbdl. 111le <le øvrige 
Præstegæ!tls Skolekasser merl rlen utltrykkelige Be
stemmelsn, at, saafremt der i disse seks Prrostegæld 
findeH -nogen værdig og trængonde Almueskolclmrer-
Enke, da tilfalde Rentome nf disse 200 ltbdl. hende, 
og findes <ler liere snadanne Enker paa een Gang, 
da <len mest værdige og trængL'ntle lllmult dem, 1nen 
i modsat Falcl lmgges Renterne mitllertidigen til Kapi-
talen. 6. Renterne ttl <le 200 llbdl.. <ler tilfalcle Yaago 
Præstegæld s Skolevæsen, ml betales 'til--- 1). Først 
naar i!lle disse nmvnte Personer ere bortdøde, til-
fnlrle Renterne af disse 200 RbcU. en værdig og 
trængentle Skolelærm·~Enke i Vangn Pra~stPgrold, og 
skulde rler til den 'rid ingen s:wdan J~nke findes i 
Præstegældet, da lmggcs imitllertid Renterne til Kapi-
talen. p. t. Thorsham den 22. Oktoher 184G. Jens 
Bngeletecl, Sognepræst til Vtmgn Prrostegælll. 

Rente k Skr., hvori - i Anledning uf Amtets 18!7. 
ForeSJlØrgsel, om der mecl Hensyn til Delingen nf 3. April. 
Døglinger, som fanges pan, Færøerne, hur forholdt•s 
efter Grimlereglemcnt l. November 1832 eller N. J~. 
5-12, og om der i. Henseentle til Kongens Tienele 
af og Part i saadan Hval man forlw\(les efter nmvnte 
Regiemtmis ~ 18 a og § 20, -~vares, n t da Reglem. 
1832 ttlene gwer Regler for Gnntlefnngsten, man der 
mecl unelen Hvnlfangst forholdes efter N. J,. mc<l de 
Jlfoclifikntioner, som Lnndesldk hnr i l\[eclfnr, snmt 
n t 1'inmlnn af Dpglinger fremdeles, som hi1ltil, ]m n 
tiltlyde SyssPhnan1len for det i Grimlercglenwutets 
§H> a 2), heRtemte Vederlag, hvorimod Kongens tTm·tle~ 
hval v1l være at forauktionere til l!'ordel for Stats
loumen. U) 

(U tr.) 

Kane. Slrr., lJYori bl. n. mlbt!Ps, at t! er ogsna 21. Sept. 
efter, at Fr. 30. :i\Iarts 1836 er udkommen, gives !i 

l) I det utleladte Stykke af GuvelJrevet anf1ires nogle he~ 
stemte l1crsoner, til hvem ltenterne skulde udbetales; de 
ere m1 alle afgaae!le yed IhHlen. 

2) Svarer til Heglement 5. l 1'ebruar 1872 § 20 a. 
3) .i1~ntlret ved lndm. Skr. 20. Marts 1854-. Se ogsna Justitsm. 

~lrr. 16. Deeemher 1863. 
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1847. særskilte ,Jurisdiktioner rma Færøeme 1), <log sanlerles 
21. Sept. at i Justits- og Po litisnger ifolge l'rnksis lwle Lan<! et 

betragtes som e en Jmisdiktion') og ni! e Indbyggerne i 
rlisse Sager anses pligtige at møde i 'J'horshavn, enten 
som l'm'ter eller som Virluer og Deponenter.') 

(ltoskr.saml.) 

1848. li. U. 1\1. Skr. I et indkommet All<lragen<le 
2li. 1lnj. hav<le nogle Beboere i X. X Bygu :mhol<lt om en 

Bestemmelse for følgende Punkter me<l Hensyn til 
l'ræsterues Skydsning: l) hvor mange l\Ianrl Prmsten 
har Ret til Jl!Ut sine Embedsrejser n t for<lre; 2) hvor 
svær en Byrrle <let kan paalmgges en lifHud at hmre; 
3) hvor vidt de skydsmule e~e Jlligtige, for at skyrise 
Pnesten, at forlude deres HJem sun silde, at <le ikke 
lun·e Dagens Lvs JHta 'J'ilhagevejen. - I sin Er
klæring over Antlrugendct mltnlte Amtct, at ilet for
mentlig ur umuli~,.-t under Hens.)11 til de pan Fmr
uerne Htellfintlende Forhold, merljg Rejsernes Besvær
lighed, nt give almindelige Bestemmelser i den om~ 
meldte Henseende, hrorhos tilfnje<les: atl l) at i Al
mimleliglted 2 J\fnm<l ere tiMrækkelige til at skydse 
den ll!U1 :Fænwr11e over J.;anrl rejsende Bmhcllsmand, 
men at dPr jkko i sart HeusePntle gives nogen legal 
Grrt>nsc; atl 2) n t <len ulmindelige Sky<lsbynle l'r 
1'/, Vol( eller M Pumi'); ad 3) nt Emhe<lsmnwlen 
formentlig er berettiget til nilen Hensyn til ilet 
skydsemle J\Iandskuh nnfbrudt at fortsn•ttc sin Hejse 
til sit Hjt>m suuYel Nat som Dug. - Ministeriet ml
medede derefter Amtet om nt give Andrageme Be
sked i Ovcrensstcnnnelsc hermed. 

(lll'skr.saml.) 

1850. Iudm. Skr., lmn·i - i Ani. nf et An<lragen<le 
2n. lilurts .fra en l{ongshon<le om at mnntte Ojllado sit J?æste 

til sin na1.~:~trelt1ste Spn, uanset at hans tl'l<lste Spn, 

1) Nemlig en for ln·ert Syssel. Se nu Lov (S r. 52) 1. April 
18HG § l, ln'orefter 1\jortendagstinget i Tl10rsbavn betragtes 
som ordinært Værneting for alle Sysler undtugen SndertJ 
Syssel. 

2) llerfm mua dog undtages de til SysselmænUenes Pauken
delse henlagte Politisager (se Not1m til Pl. 2B. 1\Iarfs 181B). 

3) Jfr. dog Justm. Skr. 14. Jannar lfHl2, hvorefter PersonPr 
i SmlPrO Syssel i 11rivate Politisager ikke antages at 
være Jlligtige at møde i Thorsbavn og i offentlige 
Politisa.æcr som ltegel ikke lwr iwlkuhles dertil. 

4) Nu 50 runtl, jfr. lleglement tl .• Tuli 187!J § 8. 
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der vc1l Dmleu var afgaaet, h•mle e!terl•ult sip; en 1850. 
Søn, - liY!ll'es, n.t, tln l?r. 30, 1\[aj 1 !HJl § !) ikknn25. Marts. 
l1jemler reltlHte Søn for sin PerBon, men ej hans 
J_~inie, en !log kun indskrænket1 J:l"'~msterettighed, 
Hlcønnes Hot ikke, at dPr frn Lovgrvningcns Hitle Pl' 
1H>get til Hinder for, at Fæstet efter A:ndragerenH 
ØnHke overdrages til hans nulen~nde ældste S1m, 
Hanfrem t han i· øvrigt maatte anses kvalificeret til at 
overtage .Pa~stet. 

(U! r.) 

Lov om f'remme1le Jøders A1lgaug til nt OJI· fi. April. 
lwlde 'ig her i Jtigel (se Lm· 4 .• Januar 1854 .Nr. 20). 

Lov om Anvisning af Gage og deslige samt 30 .. JuuL 
om :Forskud (se Lov 4. Januar 1H5± Nr. 22). 

Kgl. Resol. 1), hvorre!l fastsættes: 1. at d d for 18. Aug. 
]fr('llltiden Illfut. tillades enhver at frigøre Hig for Ud
forelsen af Yejnrbejdet in natura ve1l ilet i kgl. Hesol. 
14. August 183:3 omhandlede Y c janlæg til de !.engs t 
lwrtliggende 'rørvelteder red ~'horshavns By mod at 
ørlæggø 2S Skilling for hver ArlJejth;tlag, han sku1t1o 
Jll'teHtern; 2. nt Amtmanden o r er ]færøerne lwm.rn~ 
<liges til at nffor!lre dem, Jncis Arlmjilskrllft !ler i 
Aarets I,ob ikke har vmret Brug for til hemel!lte 
Yejarbejrle, 28 tlkilling for hver skylrUg Arlw}ls!lag. 

(U tr.) 

L-ov anganetule lligstlags;algene }Hut l,,mroerno~). 211.Ucbr. 
§ l. J?ærøcrne vmlgø et 1\l Pfllem til ]follwtinget og 
et J\fpfl]em til J,am1stingl't.") J. Polketinp;ct. 
Ynlgret og Ynlgharhed. § 2. Valgret til Folke-
tinget tillwnuner, nwd cle i de fnlgcwle ParagrafPr 
inc1Pholdte lnllskrnmln1inger~ enllver uberygtet I\fant1, 
som har Im1fo!lsret, nnar hnn har fyldt Rit tre!lh·tc 

1) Jfr. kgl. Tiesol. 14. Fehr. 1877. 
2) Ilermed mna nu j:eynfJlreB I~ov om Valgene til ltigsdngen 

af 12. Juli 1867 (7. ]1'ebr.1!J01) §-iH, der fastsætter: "flletl 
Ilensj11 til .Folketingsvnlget paa 1'ær$lernc gæltle fremtieles tle 
i Lov 2H. December 18f>0 §§ 1--2\l imleholdte lJcstcmmclser.'' 
De øvrige Bestemmelser i l.~own af 1850 erc l1ortfaltlne. 

3) Jfr. nu Gruudlov 28, Juli 1!:WG § :34, ltYoreftcr l liedlem 
af LnntlRthJget ne}gps af Fæl'Jlct·nes Lagting. Se om 
-l .. n.udstingsvalget Anmærkuingtm Side 82. 
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1850. Anr. Ingen knn nnses som uhnrygt<'t, der vecl Dom 
2!l.I>chr. er funUen skyldig i en i den off('ntlige 1\INling vau

wrende H~tn<lling. § S. h1grn, som stnar i privat 
1'jenesteforhold, knn udore Valgret, medmin<lre hnn 
har sin egen Husstand. § 4. Ingen kan udove Y nlg
ret. • som ny<ler Understottebe nf det nlmimleligo 
Ba-higvmseni eller ROm har modtnget nogen sanehin 
RjmlJ>, me( mindre <len enten t!r tilhngelwtalt ellt~r 
eftergiven. § 5. Saa kan Valf,'Tet oj heller udoves 
n f rlen, Rom er sat nndl11' V ærg(~mnnl, eller hvis Bo 
c•r under Oplmds- eller l!'allitlwlwmlling. § 6. Endo
lig kan knn tlen mltwe sin Yalgret, som det sitlste 
Anr før Vnlget lwr lwft fnst ]lopll'l pnn I~wrøerne. 
§ 7. Vnlglmr til Folketinget er, me<l de i §!i 3, 4 
og 5 llll'Yllto Undtagelser enhver ulmrygtnt l\rand, 
som har liHlfndsret, nnar Jwn har fyldt sit 25. Aar. 
Valglister. § 8. Over de i hvert Prmstegmlcl ho
satte mlglwrettige!le skal Iler føres: J,ister yed et 
Yalgforsllmderskahj der fur Syclstmnw Prmstc•ga•l!ls 
V etlkommmu1e ska trre<1e snmmen i ':rlwrnlmvn og 
hestaa af TÆn<lfog<len som Formand, Præslen i dette 
PræBt('g:t~ld, SysSo1mnndcn for Strømø Syssol1) og 
tvende nf dem tiltagne ]JOsidclenrle J\!mnd, men for 
hn~rt af cle Hvrige PrR•stpgæltl nf Prrosh~n, som For~ 
mand, eller i hans Forfald en af Amtmanden dertil 
heskikkt•t J\Tnnd, samt tvende i Præstegnrl<let bosatte 
J\!ænd, der n dummes af Yalg!orstnn<lcrsknhet i 'J'hors
]utVn '). § !). Valglisterne skulle•, i forskelliger Ilertil 
indrettede, Rækhr, inrleholdc Vn•lgernes fulde Nan•, 
Alder, J,ivsstilling og Bop ml. Pnn hver Valgliste 
orclncs V æ1gernes Navne efter deres Bogstasfølgn. 
§ 10. Valglisterne skulle affattos <'l'B Gnng hvert A nr. 
~'il Grund <lc•rfor lægges det ioregflnende ~~nrs Valg
listc•r, met1 Uileln<lelse uf tle \7ælgere, som i J\!ellemtiden 
ere afganedeJvedDøden eller hortflyttede, eller som h:we 
taht t1erew Vu1gherettigelse (§§ 2, 3, 4, 5 og 6), og 
metl 1'ilfJ>jelse uf dem, smn nnidlertid have opn:uwt 
Y nlgret, eller iml<'n Valgdagen ville h:we "J'fyltlt Be
tingelseme med Bensyn til Alclor og BoJlle . 1'il den 
J~nde hlive de, der vel endnu ikke lmvc opfyltlt tlo 
sidstnævnte l1diugelser. meu Jmnne ventes at ville 
opfy!tle dem i Lol>ct itf clet foreslanende Anr, for 
hvilket Valglistome skulle g:dtle, at opføre paa en 
swrskilt Hsto, med udtrykkelig Angivebe n! dl'n Dng 
i Anret, cla cle enten fylcle det treelivie Anr, eller 

t) 1<'orandret ved I~ov (Nr. 62) 7. April 18\J\). 
~) l<'orandret Ycd Lagtingslov lf>. April 1854 § 1.2 a. 
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ville have lmft fnst Boprel i ed Anr Jlfln :l!'rerøpme. 1850. 
!i 11 . . De førRte Valglisters Affattelse saftvel som 29.Ilcbr. 
V nlglisternes senere Berigtigelse og Fuldstrondiggorehie 
skal forPgan i Lohet af April 1\Inane<l. De derved 
oJJStaaede' 'l'vivl, sln1lle~ efter incllwntede Oplysninger, 
afgøres af de i § S ommel<lte Forstnnderskaber. 1) 

!i 12. li'ra den 1. til den 12. llfnj, begge Dage ilul
befnttede, skulle V nlglisterne henligge til Eftersyn 
p:ut et for Behoeme lrehemt Ste<l i hvert Sogn. 
Jhemlmggelsens Rted 1Jekendtgøres til Kirkestæme eller 
paa anden hensigtsmæssig :Mande mod mimlf;t 8 Dages 
Varsel. ~ 13. lullen 3 Dage fra Urlløbet nf den 
'l'ir1, lrvof1 ValglisfPrne fremligge, sknl enhver, som 
tror uden Fpje at være udeladt nf samme, eller som 
formener, at en uberettiget derpan er optaget, slnift-
ligen fremsætte sin Begæring om OjJtagelse eller sin 
Pnast:nul om en andens Udslettelse, lmlsnget af en 
kort Angivelse af <le Grunrle, hvorpa" l'nnstanrlen er 
hygget. !i U. De mor! Valglisterne eanlerles frem-
komne Brindringer Jmnkondes a{ de fnrommt~ldte 
ForstanderskaiJer i et, offentligt ~fmle, som afhol<les i 
J,øbot af de paafølgcnde fjorten Dage. 1'il rlette l\Iode 
tilsigeS nan.vel de, snm have fremført ]~rimlringer, Rom 
og rle, mod hvilke lnrlsigelser er gjort, til hvilko rier-
hos en Genpart af rlen mor! dem retterle Skriye]se 
skal lrweres. :miler rle af Parterne fremlngte IJoku
mentPr og cl e n f rlmn fremstillede Vidners l!'o'rldnringer 
afgøres de opstnuerle Sporgsmuul, hvorom en kort 
Kendelse tilføres .l!'orstmulerskahets Forlmmllings
]ll'Otokol. De rierefter herigti!(<"le Valglister under-
skriws af :l!'orstanrlersknhds J:<'ormand. § 15. ])pn, 
som er utilfreds med Valgforshmderskahets J(pm]olse, 
hmrved Valgret er meglet bnm, kan fortlre en U<l-
Rkrift af Ramme sig meclclelt utlPn Betaling og ind-
lninge Spnrgrmwn1et til AfgorPlse ved J..~ov og 
Dom. Sandanne Suger hellandles ga1SterebJ:viR. Ilar-
terne {'l'C j førf>te In~tnns fritagne for at l'rlrPgge 
}{etsgehyrer. Amtmanden lH;skikker en llfmHl til at 
mo<le for· <let indstævnede Forstnnrlerskah. Opnanr 
vec1kommemle Dom for nt vmre mlgberettiget, skal 
lum O]Jføres pn:t Y nlglisten, snn snart han forevisPr 
Urlskrift af Domnwn. § Hi. Vnlglisterne gæltle fm 
l. Juni til Bl.l\[rrj i det J;aafolgende A nr. Eft<•r samme 
foretagl's det i Aarets Løh fort!faldende Valg til.l!'olke-
tinget; dog naale!les u t det JHUlSPS1 nt c1e paa ~.I:illægs-
listen (~ J O) op forte l\!a•wl kun ere st<·mmeherettigede, 
nanr dC iuaen Yalg!lagen have opfyl<lt ll<Jtingelsemc 

l) Jfr. Justm. Skr. 2!!. olaj lSH.J. 
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1850. med Hensyn til Alder ellm· Bopæl. Valgktnuli-
2il.llcbr. <1 1t t e r_ § 17. Ingen kan "fed l alg til }!'o liwtinget 

komme i Betragtning, som ikke selY har stillet sig 
og tiertil er anbefalet rtf i tiet Jnindste ecu af V æ] gerne 
]>att Øerne. § 18. Skriftlig Anmehlelse saaye] om 
1\:mulitlntrn som om tlen Pller dem, der have anhe~ 
falet hl1lll, maa i det minels te 3 Uger') forinden 
Valgelagen Tære inclleYeret til Valgforstamlerslmhot i 
'J1hondmvn, dor uopholdelig meddeler Vnlgforstander~ 
Skaherne i de :nulre Præstegæld en Afskrift uf samme, 
og haye clissn nclen Henstand at hekendtgore Anmel
delsens Indhold for BellOerne af Præstegældene til 
Kirkestæme eller paa anclen hensigtsmæssig 1\Iaade. 
§ 19. Kundidaten behøver ikke for Valgforst:mder
sknherno at godtgøre sin Yulglmrhed. J!l·mnkomme 
Te<l Yalglumdlinger:ne i de enkelte Præstegæld lncl
sigt~Jser e1ler en<log Beviser mod samme, lmmw Yalg
fm·sbmderska berne vel ikke afskære l<'orlumdlingerne 
dt>romr men heller ikke af den Grund undslaa sig 
for at stille Kandidalen til Yalg. Y:tlgmøcler og 
<lPres Bestyrelse. § 20. Yalget til Irolketinget 
foregnar i offentlige J\Inller i ethvert enkelt Præste
gæld for sig, men ]HUL summe Dag orcr hele Landet. 
§ 21. Ya1gdagen lH~stenuues og kun<lgurPs uf Amt
lllHIHll'n i det mindstø H Uger form1, ligesom han 
tlerom snarest har srerlig at mulerrette Formæw1eno 
for de enkelte Ynlgforstanclerskaher. Disse lmre <la 
at Jwslmnme ]\fødestedet og Klokkeslættet, til hvilket 
Y ulgmødet slml afholdes i hvert l'ræstegæltl, ligesom 
tle hare at sørge fur, at Dagen, Klokkeslættet og 
1\IødestedPt til .Kirkestmnw og paa enhver nntlen ]wn
sigt.sm:eBsig 1\Et:ulc hringoB til Behoenws Kuullskal), 
i dd mindste metl 14- Dages Ynrm~l i smutlige Sogne. 
§ 22. l)~m Valgdagen u:1hner Vnlgforstandl'-rskahPP) 
Ya1gmmlot i hvert l 11'fPsh•grold vetl, forinden den 
egentlige Ya1gltundlings Begyndel:;o, at lude de til
Hiederærende Yrt•1gere 3) udumv110 to l\famd, der i 
lforeniug med Ya1gforstamlerslmhets Jj.,ormand skulle 
1r<lguro <let Y algnmm, som har at lede YnJget . af 
JfolketingsmmHl(•n for l!1terJlerues Valgkre<ls. Ud
JH.enwlsen n f disse to l\Jmml sker tlerrt>d, u t hver Y :.!.'l ger 
afgiver !m Stemmeseil<lrl, der indeholder Navnene pan 
to uf J>ræstegrehlets Yæ1gt>re. IJe to iiltagne l\led~ 
lemmer af Ynlglorstanderslmhet (§ S) ophelle Stem
memo Ye<l Hj<Plp af to nf dem tilkaldte Y æ l gere. 

1) .Tfr. Intlm. Skr. 28. 11Inrts 18f>f>. 
2J Jff. Intim. Skr. 20. Juni 1.45:3. 
a) Jfr. Iudm. Skr. 4. NovemlJCr 1853. 
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Den Stemmcsedt1ol, c1cr imloholdor flere eller færre 18•i0. 
encl to Navne, er ugyldig. De to Vtelgere, dnr cr-2\l.Deebr~ 
holde Hore Stemmer t•ml nogen nnden, ere valgte til 
]\[ed! emmer nf Y nlgnmnwt. I 11lfmlrle nf Stemmc-
lighm1 -gnr LO<ltrælming Udslaget. Hris nogen af <1e 
saalctlcs udnævnte ikke er til Stede, indtræder i hans 
Stml den, der n:e.stefter ham havde de fleste Stemmer. 
§ 23. Det sanledes sammensatte Valgnruvn, ln·ori 
Y nlgforstnnderslmlwts Fonnand h11r Forsædet, lttder 
<lerpau foretuge Ynlg af \ algkrmlsens },olketingsmand. 
Y alglmndlingen nnlmes af }j-;ormnmlen VNl Op1rmming 
ior cl c forsamlede Y rolgero af Navnene paa dem, der 
have stillet sig til Valg, og pan dem, som anbefale 
1\:anditl:ttcrne. Derefter kan en kort :Forhamlling 
anganende de stillmle Kundidilter finde Sted un<ler 
]<ormandens !Je<lelsc. § 2!. Fonnanden slutter For
lwntlliugerne, nanr han finUPr det rigtigt, o~ h11ler 
tlernmst Af!"temningen foretage over de ntillede Kanw 
<lidater. Afstemningen foretages efter PræHtegrcl<lets 
'Y:tlglistc, saaletlt!S at Vn•lgerlle afgive deres Stt>mllle 
lllUIHltlig i den On1L•n, ltvori ae møllP. § 25. Ynlg~ 
11revnets Fonnana doltnger ikke i ~Io(ltngelstm af 
Vnlgstcmmer. Af <le tvendo mHh·e l\[mllemmPr nf 
Næmot tilforer dot mH', oftor at have nnerkenr1t 
Ya•lgt>ren, den Kantli!lats Navn, 1ma lwom Vælgl'TlW 
luwe stemt, ve1l Sirlen uf dennes eget Navn pna 'seh·e 
YalgliHten. Det amlet Medlem optegner pna rn sær-
·skilt Stemmeliste V mlgerens Nu m vcrl Siden ttf <len 
1\:rmdi<lnts Nnm, som hnn hnr givet sin Stemme. :For-
inden -vælgeren aftræder, OJllmses for ham R!tflYel 
]ums c~get, .. Bmn den af lmm Talgtes Na\11, til Sikker-
lwd for heggo 'rilførslcrs Rigtighud og indhyrdes 
Overem:;stemmelse. Nnnr, uagtet Borm:uulens Opfor~ 
tlr:ing, ingen mere begærer nt deltage i Valg<~t, til-
foro Y n]gnawnets 1\leUlmnnwr deres· egne Stenuner 
og untlerskrivn :-mavel Valglisten Rom 8temmo1isten, 
hvorved Afstcnmingen er sluttet ]\[en forim1en Mollet 
lHPYes, blive l>egge l;ister n.f Nævnets samtlige 1\Ied-
lmmner nt forseglo og overlevere den nf dem, som 
af rle nndrc ntlnmYllOS til :tt tiltrmde urt f:elles Ynlg-
lli!!Vll i :nwrsl1nvn. § 21;. Dette sammentrmder Ottentle-
dngen 1) efter Yalgdngen og skul, foruden YnlgnæYJwt 
for Sytlstrmno l'n•stegæld, hest:m :tf cet Jlferllrm af 
Y nlgnromct i hYert af <le mu1re Præstegæld, hvilht 
til 1h)n nron1te Tid skal indfinde sig i rl~horshavn og 
medbringe ile lu:un efter forestanende overleverelle 

') Jfr. Indm. Skr. 20. Juni 18:;3, 
G 



1850. forseglede J,ister. 'l'il denne Rojso erhol<lor han fri 
2fJ.Dcbr.]3efordring frem og tilbage. Slml<lo 1wgen Afordnet 

fra et Pr>vstegæltl ved Nahu·begivPiilierler vmre hindret 
fra n.t indfimlo Hig til !len bestemte 'fid, nma de an
komne oppebie lmm i 2 Dogn. § 27. Det snmlede 
Valgnævn vmlger selv Biu Pormn.wl, som i et oflont
ligt ~fø<le aalmer do forseglotie r,ister og derefter 
foraTIBtalter don Pudelige Optælling af de l""" hwr 
l{ant1idat faitlue Stemmer. § 28. Den, som vetl Op
tællingen befindes nt lwvc flere Htemmer end nogen 
andon, er Yalgt. 1) Urlfaldet kundgøres straks i ~fedet 
og mNlfleles durhos Valgnmv-nene i J:>rrostegældene, 
som lwve at sorge for, at det snarest muligt lwmmer 
til Bt'lwernes Knmlsknb. § 29. Skulde kun een Valg
lmnrliclat have stillet sig, vil Afstemningen g>nl nrl 
JIM et simpolt for eller imod, og bor <111 Kan<lirl:tton, 
for at anses ROm valgt. han~ 1noro PIHl Halvdelrn uf 
de stemrntmde for sig. Har 1uln ildm erholdt et 
snailant Stmnmmmtnl, horammes et nyt Yalgmm1e 
med minrlst 3 Ugers 2) Varsel, rler hokcnrltgores i 
l'rmstegmlrlene efter ~ 21. Httr rler da ikke stillet 
sig nogm1 anilen Kmulirlat, hetragteH den første som 
valgt uden ny Afstmnuing. - - -· 

Anm.: Om Valget til Landstinget findes nu Bestemmel
serne -i JJov om VaJgene til Uigsdagcn nf 12. Juli 1&67 (7. l?ebr. 
1901) Afsnit Il. Det væsenligste af tle for I<'æn:lerue gæltJcntle 
Hegler i !lette Afsnit er f!Jlgcmle: Paa Fænienw foretuges Lands
tingsvalget af Lagtinget (§ ·!7).- Valghar til J.andstinget er en
hver, der er valgbar til Folketinget 1 naar lmn det sidste Anr ha F 
haft Bopæl i Valgkredsen (§ 48). ~ Færøerne udgør 12. Lands
tingsvalgkreds og vælger l .Medlem (S 4!1). - l'a.n J•'ærøcrnc 
U(lkrmves over Halvtielen af Stemmerne for at blive valgt. Op
naar ingen ve1l f!ln.te Afstemning over Halvdelen n f Stemnwme, 
foretages ny Stf'mmegivuing; hliver ej beller nogen hen·e!l 
valgt, stemmes tredie Gang mellem de tvende, der ved anden 
Afstemning ]mvde de fleste Stemmer. I Tilfælde af lige Htem
mcr gør Lodtrækning Udslaget (S 85). - V ulghestyrelsen kun 
ikke forkaste Stemmer, fordi disse falde }JUa Mænd, om hvi:; 
Vnlglmrhcd der Jmn rejses Tvivl, men saatlnnne SlJØrgsmanl 
llliYe i fornrHlent l•'alcl nt :tfg1-1re af Landstinget (§ 86). - Altt 
hnul der foregaar vetl Valgm1;det, intlføres i lJagting-sproto~ 
kollen (svarende til J! ValglJOgcn" i det øvrigo Kongerige). I 
Særdeleshed hrJr Jlrotokollen indelw1de mJjagtig OrJlysuing ont 
Afstemningens Udfald, sanledes at det angives, hvor mange 
Htenunesedlcr der cre af!,rivue, hviJkc .Mæiul der have erholdt 
Stemmer, og hvor ruangn hver især, om nogen Stemmeseddel 
er el'1dæret ugyldig, og da nf hvilken Grund, o. s. v. 1Jcrhos 
h1jr alle Stemmesedler ophevnrt:s under Forsegling ved l'roto~ 
kollen (Valgbogen). Formanden bnr uopholdelig at underrette 
den valgte om Jums Valg metl OJifordring til Rt erklære, hvor-

1) Jfr. Indm. Skr. 12. l\laj 18;11. 
l.!) Jfr. Indm. 8kr. 28. l\-Iarts 18fl0. 



'Yiflt 1mn m01ltager Valget. Dersom lmn ikke inden 8 I>nge 1800. 
Ilerefter frasiger sig Valget, anses han for at have modtaget 2!1. DdJr. 
det (§ 87). Endvidere gælde ifølge anf!lrte Lovs Afsnit HI af 
nlmintleligc Destemmeiser for Itigsdagsvalg navnlig fnlø 
gende: Valget g:elder vc1l almindelige Valg fra den alminde-
lirre Valgdag for de andre Kredse i Riget, selv om Valget pna 
I~"illrøerne .ikke foregaar paa ilenne Dag. Naar de almindelige 
Valg foregaa mellem 1. Oktober og Hl. nceemher, regnes 
Tiden for Valgets Gyldighed fra l. Oktol>er (§ 88). - V cd 
Suppleringsvalg gælder Valget kun for den resterende Del af 
Valgperioden (§ BH l, - Det kan overlades Amtmanden at 1Je-
rllmme en anden Dag til Valguts Foretagelse end den almimle-
lige (§ flO). - Enhver Rigsdagsmand faar af Valgbestyrelsen 
et ValglJrcv (§ 91). Den, der viser Vorsømmeligheil i Udf11relscn 
af cle ham efter Valgloven paahvilende :Forretninger, bliver 
for BRa 'Vitlt han ikke efter J.mvgi'nlingen ltar gjort Sig skyhlig: 
til større Straf, at anse med Bøder fra. 20-400 lir. {§ 1l2). -
Omkostningente ved Landstingsvalg 1ulredes af Amtsrepartitions-
fontlen (§ !18). 

Nr. 
Lov om Pressens Brug (se lJov 4. Januar 1854 1851. 
~· aJu. 

Pensionslov (se Lov 4. Jmmar 1854 Nr. 2f>). f• .• Jan. 

},ov om EmbetlRmll\JHls }'OrJ>ligtelse til at sikre r •.. lan. 
Ileres ]~nker Overlevelsesrenter (se Jjov 4. Januar 
1854 Nr. 2B). 

Inilm. Sin·., hvori - mP<l Hensyn til, at tler i 12. Maj. 
Lov 29. December 18f>0 {i 28 Sllvnes en tiL Valgloven 
n f 16. Juni 184!1 s aG, andet Punktum' l svarende 
Be::;temmelse - udtalPH, at <ler YCil ]folketingsvalg 

l>fiiL Fæmeme efter ]\Iinisteriets Anslmclsc bor for
lOides efter den nnførle JlesteJmnP!se i J,oven af 184!1. 

(U !r.) 

Inthn. Sin·., hvori udtales, at1 da S,rnHehnæntlene 2-q .. J n li. 
og Kn1dsnu:endenc ifølge gmmnelllraksili hidtil stl•tlso 
have fordaget Yunleringen nf det srutk~tldte Stort-
vrag 1ulc•n Bc,tnling, knn clet ikke tilht<les clem frt•m-
tidig nt 1wregne sfg Gel>yr derfor. 

(Utr.) 

1
) "Have tiere lige mnnge Stemmer, afgør I.olltrælming, som 

foretages af l!' ormand en". Svarer til § 44, 2det I)unktum, 
i den nugældende lAlV om Valgene til liigsdagcm af 1/J, 
J uh· 186'7 (7.1i'ebr.190l): "Have flere lige mange Stemmm\ 
afg1Jrcs Valget ved Lotltrækning, som letles af Formanden.'~ 

ti* 



84 Lov om Afhmmlolso af Øon Lille Dimon. 

1852. lÆY om Afhrcndelse nf Øen Lille Dimon. 
12.ltc1Jr. 

2ti. ?\farts. Lov om Færøernes Lagting1). 

l!l. Maj. Jnstm. Skr. I Anledning af, at Lnndfoged N. N., 
drr nf Amtet var bleven heordret til paa Fa•m Amts 
:Fattigdirektions V egne at 1Hlføre en henefiecret Sag, 
hnnlc vw:.,rret sig ved at paatago sig tletme Sngfnre1so 
og lJegært 1Hnistm~ets Resolution for, hvor vidt den 
lmndo vanlægges ham som 1)1i6rt, idet han na,mlig 
lutvrle vnnheraal>t sig, at LniH1fngden kun er officiel 
Aldor 1 offentlige Sager, neltaler }\[inisteriet, at det i 
Henhol<l til, hvad der i Kane. Skr. l. August 1837 
og (i. Juni 1843 er udtalt ungaaenile den Amtmanden 
JliUt Færnerno tilkommende Berettigelse til at lwskikke 
et J~orsvnr for vedkommPndc Pnrt i henefieerefle 
RngPr, man formene, nt Lanclfogell N. N. ikke kan 
fl~tagos for den hruu overdragne Sagforelso. 

(ti tr.) 

ll .. Tnui. Ugl. ltesol., hvorn•d mlnmmes en Lmge pan 
Snderu. 2) 

21L Ang. Jnstn1. Skr. (til Generalprokur.oren for Danmurk), 
hvori dennPs Betænkning hegæretlns om, h ror vidt Fr. 
21. Uaj J 777 endnu var ga•ldende. ") 

(Iteskr.saml.) 

l) Ophæv1~t ved I.~ov om Færøernes Lngting af 15. Aprill854. 
2) Embedet hJey oprettet ifølge I•'innnsloven for 1852-fl3. -

.Jfr. kgl. ltesol. 27. Scptem!Jcr l&lll. 
:'1) l Gencralprokurørens 13etænlming nf 1. September s. A. (drr 

er nftrylit som Note i Heskriptsamlingen) umlers1lges navnlig 
Spørgsmaalet om, 1tvor vidt 1m for l)anmark udkommeu 
Anorcluing før Aarct 1R21 (se lq~l. Resol. ti. .1nni 1821) vetl 
at ovortwutlrs til FumJerne og der at blive tinglæst, ube~ 
tinget er bleven unvent1e1ig der. Generalproknr!lren Utlw 
taler herom bl. a., at, da tlet danske Kancelli, den Gnng 
det i 1821 tog under OvervPjclse, hvilke uJ de i Anret 1820 
mlkomnc almimlelige Anordninger der uden Forandring 
kmule udvides til at gælde ogsaa paal•'mrøerne, fandt det IlJld~ 
veneligt 1JCrom at erhverve Kongens Heso1ntion1 er det dervetl 
formentlig erkendt, at de for J)amnark ml givne Anordninger 
ikke ligefrem knnne anses anvendelige paa FærJJerne, seh· om 
de ere }Jlcvtw tinglæste der, og det vilde være lidet stem
mcmlc med Jlestemmelserne i kgl. TiesoL G. Juni 1821, 
om alle tidligere for Danmark udgivne Anordninger sku1dc, 
un~"rtet ingen Undersøgelse om deres Anvendelighed paa 
]j'mrøerne lmvde fundet Stetl, ansl's der nnvendetige, hlot 
fm·di de vnre tinglæste sammesteds. Sprirgsmaalet om An-



Indm. Skr. ang. Amtmandens :Forfald. 8fl 

Imlm. Skr., hvori uiltalcs, at der ikke haves 181i:J. 
noget at erindre iUlot11 u t A.mtmandlm, naar han lti. Juni. 
enten vetl Sygtlom eller amlet uuudgaaeligt l<'orfa!tl 
ma:ttte blive forhindret fm at mode i Lagtinget, over-
drager til Landfogden eller Sorenskriyercn J>an. lwns 
V t•g1te at fungere som :Formand i Lagtinget. 

(utr.) 

Intim. Skr., hmri - paa det llrinistcriet fon•-lG .. Tuni. 
lngte Sporgsmnal, om Lundfogtltm pua P:vrøernc i 
eet og alt er at hetrngte som l)ulitimester }Hut be-
meldte Øer, og nn.vnHg, om der ml'd HenHJ11 til de 
derværende V eje }Hl aliVil er 1wm t1e samme Pligt01·, 
som pauhvile 1'olitimcstrene i Danmark, - svares, 
at llrinisteriet, efter :tt have lJrenekslet med Justits
ministeriet om Sagen, tiltræder llcttcs Anslmelse, 
hvorefter Lanilfogden, !ln. hnn man antnges i det 
væsentlige nt luwe de samme lfonetninger som Fog-
derne i N01·ge 1), vil være n t anse ROnt dPn egentlige 
Politimester Ior l!.,æroerne, for H:lll vidt der ikke vetl 
s~:eeielle Bostommelser <•r metl Hensyn til enkelte 
]~ orretuiuger deri gjort Fndtngelser, hvilket imidler-
tid ikke nuluges nt være 'l'ilfæltlet, !mul 'l'ilsynet 
med Tejvæsenet tmg:wr. 

(U tr.) 

Ind m. Skr., hvori ntltnles, :t!, wtl Urltryklwt 20 .• Tnni. 
,lOttlmdedagen efter Ya1g(lagen" i Lov 2B. DPeL•m1wr 
l 8f10 § 2ti nuu1 iorHtaas den tilsvarewle U ged n g i den 
folgende Uge. 

(U tr.) 

Intlm. Sin·., hvori m1tales, at dersom et af Ya1g- :w. Juni. 
forHhmderslmhets l\IP!llemnwr san kort for Ynlgdagen, 
nt Anmeldelse ikke knn ske til Amtet, vctl 8yg<lom 

vcmlelighctlen nf en før lH:!l tulgin:n nlmintlclig, pan l<'ær~ 
Jjcruc tinglæst Anordning man sanlcdl's (uden for de enl,elte 
Tilfa~lde, i hvilke særlig ltcsolntion foreligger, jfr. f. Eks. 
1\.ane. Prom. 2B. Juni 17B8J lwsvares efter liensynet til, 
om tleu pnagældcnde Anordning efter de lokale og ønige 
J;<orJwld i det lwle kan tiutle Am·endelse Jma FænH.Jrne. 

1) Overensstemmende hermed er Landfogden Aktor i .Justits~ 
sager (jti'.Justruktiou for Amtmmntlene i Norge af 7.Ft..'hruar 
Jfi85 § H: :llJclangende Jll'oeesser mod Fanger, som Jlna 
Rongens Vt~gne efter Amtmandens Befaling angribes, da skal 
dermed sanledes forliOldes, at l<'ogderne dem ved Lov og 
Iiet slml tiltale og processen til Ende forf1tlge'1

• Se ogsaa. 
1'1. 21. "Tfarts JHOO). 



S!l ln<lJn. Skr. :mg. ValgforstmHlershbs Jlle<ll. :Forfald. 

1S5:l. Piler andet lignemle lovli~ Jcorfnld 1Jlivor hindret fm 
20.Juni. nt fungere ved Vulghant1lingen, lmr de to mulrn ]fed

lemmer blandt Vmlgerno vmlge en Mund til hans Stetl
fortræ<ler, og hvis Forfu1llet rmmner ],ormunclcu, lmr 
dot ældste nf de uf Lagtinget valgte l\Iedlt•mmcr 
fungere i hans Sterl som J:!.,ormantl, og V nlgforstnntler
skahot deqm:t supplere sig Jlll!t anførte lllaade, hvor
hos der uf Valg!orstandcrskuhct hør uopholdelig gøres 
Indberetning om det rmsserede. 

(Utr.) 

.J. ?>Yhr. Indm. Skr., hvori udtales, at Vnlgforstamler-
skaherno, naur Valghandlingt•r Rkulle foretagl's, og 
der er Grund til :1t formode, at V æ l gerne \'Oll til
fæl<lige Omsbellllighcder cro }Jlevne hindretle i ut 
mor! e .-etl et V ulg i ret! e '1111, formentlig hor Baa 
yjdt muligt tage llenRyn lwrtil og vente i en efter 
Omstremlighet1ernc rmsRmule rl'id 1). 

(Utr.) 

.J. X>hr. Imlm. Skr., hvori udta!Ps, at i\linisteriet man 
:mse tlet for utviYlsomt, nt Uet ·ved Urelene i I..~ng
tings]oy 2!l. lilarts 18fl2 § 14 "): "Skrivomaterialier 
m. m." lwr nerct tilsigtet at 1wh\6'1lll alle Kontor~ 
w1gilter. 

(lJtr.) 

n. Xvhr. K. U. ~L Skr.1 hYori Ulltnles, at Reskr. 31. 
Oktoher 1827 ~ 2 (lmJrcfter Bestyrelsen af Kirke
kasserne puu li,ær.oerne er overdraget Amtmanden 
og P1~ovsten) Pr oplu.nrct, og Bestemmelsen i R 3 om, 
at Jndtfegts- og Udgiftsordrer mc!l Hensyn til Iilrkcrnc 
s kuli P mlsterlcs af Amtmund og Provst, ere satte ud af 
Iu·nft vetl Lagtingslov 2G. ll!artB 1852 § ll Litr. d 
og e samt § 12 :1), - iUet de lforretuingcr, der i Med
for af Reskriptet have Jmahvi!Pt Kirkeinspektionen 
me<l Hensyn til BestjTt'lsen af Kirkekassernes J\Iidler, 
ere gnuede over til LagtingeL 

(Utr.) 

1) .Jfr. JJOV 29. Deeember 1850 § 22 og Lov 15. April 1854 
§ 7. 

2) Bvarer til Lov 15. April 185-1 ~ 15. 
3J Se nu Lov 15. AI>ril ltli>4 § 12 I ... itr. d og e samt § 1H og 

K. U. Jll. Skr l:l. Juni 18~a. 



Lov- ang. Utlv. af Jf'orordn. om Arv til Fmraerno. 87 

J,ov om U dVi!lelsen af }'orortlningen af 21.lllaj 185!. 
184l\ til }'mrøerntl, Foror<lningen uf 21. ll!uj l H4fJ, 4 .. Tnn. 
in!leholdmHle nogle Forandringer i IÆvgivningou Qm 
Arv, ski1l være unvcntlelig ]Hut Jfmrøerne, tlog mod 
:fnlgentle li!Otlifikationer: Y ed § 11: at N. L. 5-13-
M træder i Sted<>t for D. L. f>-14-46; ved § 19: nt 
de pn!1 .l!'æroerno gældende l{egler metl HmisJ,l til, 
)Jvorledt>s umyndiges lilitUer skulle sikres, trmde i 
Stedet for de i Slutningen uf denne § n:1•vnte Bestem-
melser 1); votl § 24: at det her foreskrevne Varsel n f 
()Uger forlamges til61\I:umerler; ved§§ 25 og 2H: at do 
i tlisse §§ imleholtlle Bestemmelser om Selvejerlwndcrs 
'J't•stam'cnter ]>Ortfalde; ved § 31: at llestemmelsen i 
<l mm e § om Brugen nf stemi>let Papir ]>Ortf!1ltler; wtl 
§ 32: at § 37 i Sportelreglem. uf 30. lilurts l HH!i trmder 
i Stedet for den paahern.nhte Bestemmelse i SportelM 
J'eglm. :tf 22. Nar/B 1814, og at den i §en ommo!tltn 
l!'orhøjelses:tfgift bortfalder i H en h o !il til SIJOrtd
Teglem. af 1836 § 68 2); ved§ 33: at tler i Sto< d for 
denne {:} trætler følgenile Bestemmclne: "Den Por~ 
:andrlug' i tlen red J.Joven foros],:revnP Arregangsma!Hle~ 
som nmrværrnde Forordning im1eholaer1 tr:wlPr først 
i Kraft mctl Hensyn til den Arv, dm· f:1lder pfter 
31. Deeemher 1854. Ligdetles ville de for hemel<lte 
Datun1 oprettecle 'l'estnmenter og ud:;te11te Aflmlt1 og 
JEgtepflgter vmre art bedømme efter den l1i!ltil gwl~ 
t1endo Hct; c1og hv:ul r:rcstamenter nngaar, snulod ns 
.at cle n.f dom, som, bedømte efter nmrnermule Au~ 
onlning, >ilde metl Hensyn til Form og Intlholtl Y!l'rtl 
Tctsgyldige, stan. red lVIagt uden J{oufirmntion, om tlo 
enrl ikko ere overensstennnemle med tle l1idtil gæl-
dende Lovforskrifter"; vetl !i 34: at der i Stedet for 
-de Bm;temmelser, HOlll i denne § huleholdPH nngaaende 
,(}e Steder, hvor }Jksemplarer uf Purordningen skulle 
nerllægges, folges tltm J~ngel, at et ]iJksemplnr deraf 
og uf cltmne Lov henlægges hos en af Kirkeværgerne 
i hYert Sogn. 

J,ov om Udvidelse af nogle for Dnnmurl{ ntl· 4 .. Tau. 
lwnme almindelige Anordninger og Love til Fa>r· 
ocrne. Eftermt''i'lltc for Danmark uilkomne altnimlP-
lige Anordninger og I_joye nlmllc være anvendelige 
for Ji':erJJPrne: 1 . .l!'orortlning af 24. AprillSH!l, hvor-
Tetl Forordningen af 26. Oktober 1804 og l'lnlmt af 

1) Se Side 64 Note 3. 
') Reglem. 1836 § 37 er nu afløst af Skiftegebyrlov 30. :::;o

vember 1H7·i § 3 sidste og næstsidste Punktnm (on~nfor 
Side 50-51). 



HH J;nY all g. Ctlv. af fors li:. Anordn. og· lÆr o tilJ!'mrrrPmo. 

185!. 14. Dn:eiJI7ilw s. A., som rmi(:UL Gæl<lsforplib>i:elsPr, 
·!. Jnu. der bidgnas af umyndige og milulrcaarige, formu1rPs. 

2. Kaneelli-Plnlmt af 2S. Janunr (allerlwjl'stc lieso
lution nf 17 .• Januar) 1840, angaaeude Udlændinges 
Ht•t til LregcprakRiH; 1111ar de have unclerlmste.t Hig 
Eksamen lwr i l;!mtlet. 3. Plakat nf 2!J. JIIaj s. A., 
iiHleholtlmu1e nu~rmorc BestemmelHer angu:wncle nogle 
..c\ppPllen i luimineile Sagnr vcclkommomle Jlunkter. 
4. !forordning nf HL Dceembcr R. A. :mgaamu1e nt-Hl~ 
ventlig ApJlrl i krimincl1e Suger. - *-- - H. Plakat 
af 10. April 1841 nngaaentle Kunclgorelse nf Ovrig
het1sresolutioner, hvorretl en ellers mymlig Person 
srrttes i lJmyndiglwds-'l'ilstantl, s:unt ttf Opbuds- og 
l<'allit-J~rldreringer, dog snaletles, at N. ];. 3-19-1 
ellPr 42 tr:c<le,r i Stedet for l;ovens 3-17-1 eller 
42 i I'lakatens § i, nt don i samme § ommeldte 
Kundg!ll'olso til ~'inl(e skal sko ved 'fm·Hle (,lier 
andet ':Ping, og at lJ:mmh1g Ted Kirkestrovue tr:edor 
i Stellet for Bekendtgorelse i Aviserne, hvad cntPn 
den Jlllllp;æl!lende horer til J;andalnmen eller ikke. 
7. l!"'orordning uf 28. Juli 1S41, itult>lwltlenclo nærmere 
liL~shmundfif>l' om Unelerpant i rørligt Gods m. m., 
dop; fra•tler N. h f>-3-3~! i Stedet for D. JJ. f>-3-2~ 
i Ji'ororflningPns § J, og don i samme § foreskrevne 
rrith;friRt n f 12 ugPl' fra Anordningens Dato forandres 
for Færm1rne til Aar og Dng fra denne l.rOVH Dato. 
H. Forordning af 8. Septemhor s. A., indehol!lmHle 
n:PrHwre Hestmmnnlser om Beviset i kriminelle Sn ger. 
- -- - 10. Pororclning nf H. April 1842_ nugnaende 
de 'l'mngsmidler, Ye<l Hjmlp nf hvilke de Domme, der 
ga:t m1Jma f'nten at foretage eller efterlade en Hand
ling, kunnn gnreR gruldencle m. m.; dog at den i ~ 7 
foresJn·rnte 'l'idsfrist af 1:\ J);tgP, indert hvilken ;)er 
skal indgiYes_ Klage til Porligeh;e:;;lrommissionen, for
IrongPs til Il Uger, og at der i Stedet for clen i § U 
otmnl'ldte 'l'idsfrist, inden h\~lkcn Domhnveren' ej 
kan gnro sin l{(~t grPldelllle, trrec1cr en Brist ni H 
~faanQdt>r, snafremt Domnu~n forkynclcs i Tillrummet 
fr:t l. September til Uilgungen af April, og af H 1\fuu
nedcr, nanr Forkym1e1sen sker i den Ø\Tige 'l'id af 
Anret 11. I?oronlning nf 25. Juni 1842 angaaencle 
Pll forimtlret J:!.,ormular til Formaningstalon ved Etlti 
Aflæggelse for l{ettcu. - - - 14. J11orurtlning af 
21. Jlllli 1844, anganendc den ':rilbageso:.,rningsret, HOlll 

i Fremtic1on Rknl tilkomme den teldre l~jer nf kongc
lige Ohligatimwr og nndre offentlige PengceffektPi' 
fm yngre llesidilere. - - - 16. Jo'ororl1uinp; nf 
21!. April s. A. om Jonls Afstuuelse til Kirkegaard es 
tTdvir.lelse; dog stutlecles, at kongelig Hesolution af 
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Hi. OktoJJCr 1833 fremtl<'les hlirer g:d<lende, Ilt det i lHM. 
R \l omm<'l<lto Pligtarbejde y<les efter N. L. ll-21-GO ·1 •• Jan. 
(Jg de særligt ior Fænsorno t,r:inte Bentt\mmelser, smut 
nt RS 5 og 7 bortfnliln. - - - 20. Lov :tf 5. April 
18fl0 om frcnnumle .Tmlers Adgang til at opholde 
sig her i Riget. - - -- 22. IJOV af BO. Juni s. A. 
om Anvisning af Gnge og dcH1ige Ramt om ]"\m..;kutl. 
- - - 24. Lov uf 3. Januar 1851 om Pressens 
Brug; dog vil i Stellet for § 11 trmde folgencle llc
stmnmPl~L;: "Enhver, <ler i C t }>t>riodisk Sirrift anHer 
sig peTBonlig Ullb'1'ehen, eller som ønsker nt berigtige 
lunn vedkonunemlc J\Ieddelclscr i Skriftet, kun i clotte 
fonh·c uden Betaling optagen en Bekt>ntltgørelse om 
Sags Anlmg i Aulctlning af Angrebet sna.vel som 
om Sugens Udfald, eller en Berigtigelse, der dog ikke 
mtut optage mere end 1/.1 Nummer, eller en HenriB-
ning til en llerigtigt>lse i et anclet Skrift. Denne Op
tagelse skal ske i et af i!fJ to forste Nnmmere af Skriftet, 
som udgives, efter at Optagolsen l)(wh;lig er forlaugt; 
dog skal Udgiveren ikke i noget 'rilfmlde vn!re forø 

l:ligtet til i et Nummer at optage Hero sa:ul:umc lle
{ClHltgnrelser e1Ier Berigtigelser, end der kmme fnu 
l'la<ls paa en Fjerdedel af Nummeret. UJHU:ulelso 
nf at efter]nmunc denne ForJlligtElse straffes nw-d 
Bø<ler fm 20 til 100 Hb<l., og den heg:ertc Optngt'lse 
lntn iTemtvingøs ,·ed daglig :Ufulkt efter Rettent; Kt>n-
11else:'. 25. Pensionslov nf 5 .. Jununr 1851. 26. :Lov 
:tf s. D. 0111 Embedsmænds Forpligtelse til at sikre 
tieres J~nker OverlevelSl•srentcr. 

Lov om Ordningen af Skole- og Undervisnings· 
v m. smtet JlRil l!'æroerne. l. K a p i t e l. Om Skolev:e- l. il! arts. 
sunet i 'l'horslmm. ---A. Oml{enlskolcn. 1)---
Jl. OmAhuueslwleu. 2) !j 13. gthvert Barn i 'l'hurshavns 
By, som har fyldt sit 7. Aar, kan optages i denne 
Skole; ligeletles de Børn, h ris Purældre eller Y ærger 
1)0 JHUL HuHegaan1s og ..A.all'luers Grnnllc. ]iJnhrer 
Pamiliefnder eller Værge udenfur 'rlwn:;}mvu lom tles-
1H1en lade siuo Børn optage til Unt1ervisuiug i denne 
Skole, for s:m vi<lt Pladsen tilsteder det.---§ 2l.lle 
i <lenne Lovs (;§ 11 og 12 nnforte Bestemmelser ere 
i lige 1\[aa<le gælrleuclo for Almueskolen.') C. Om 

1) Se nu 1Jck. 2;)_ April 11100. 
2) Se nu 13ek. 2il .. Juni 18\lG. 
n; ~ 11 1. Jlkt. bestemmer: }l{lrn, som hnn~ smittende Udslæt, 

man. Cj, forinden de ere helhretledt'! hesøge Skolen. - Ven 
~Jvrige' _l)el af §en er bortfaitlet ved Lo\· (Nr. 78) 30. Marts 
189fJ S 10. § 12 hestemmer: I BehntullingPn n f B~1mene hnvt~ 
TJærerne at rette sig efter den denne Lov vedffljetlc Instruks. 
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1854. J,mrerne w<l Realskolen og Almueskolen samt om 
1 :Mnrts. disse Skolers Bm;tyrclse og' do til Rmnme henlugte 

In<ltrugter. - - - § 25. Begge Skoler slmlle stan 
muler Bestyrcloe af en Kommission, som skal Imstua 
nf Sogneprmsten i Sydstrmnn, Rom Pormaml, 3 af 
In<lvaanemc i 'l'horshavns Skolodistrikt. som Ilertil 
v rulges n f J,ngting<lt, og uf J{eulskolens · Pørstelmrer. 
Af de 3 valgte 1\[erllommer afgaar et hvert Aar wrl 
,Juli Mn:merls Udgang, vea <le tvende første Udtrru
dPlser efter mindeHg Overenskmm;t eller, i l\Iangel 
deraf, efter JjtHltr:Pkning mellem dem, som ero valgte 
forste Gang, men senere det 1\Ier1lem1 Rom har ftmgeret 
lrongRt; og et andet Ymlges i den udtr!t'{!oniles Bted; 
dog kan denne vmlges pan ny. Den, rier 1 )l Aar eller 
derover har Yrorot SkolekommisBær. lmu unr1slna sig 
for nt modtngo et nyt Yalg for lige san. mange Anr, 
som han har v:met Merllem af Skolekommissionen.') 
# 26. 2) Skolekommissionens Virksomlwrl skul bestna 
1 at lmvc Imlsoondo mecl, at, ]mul der ved denne 
],ov er hefnlet eller som af Direktionen ]Jliver fore
skrevet m<l<l Hensyn til Orrlen og DiseijJlin, over
holrles; at alle l olm le Hinriringer for Skolernes Vel
frorc1, 'for san Yidt Rke knn, rycldPS af Yejen, og n t 
nlle til Skolerne horende Bygninger, Jjmsoværelsor 
og lnventnriPgcnstnnc1e holelos i tilhorlig Rtnn1l. 
§ 27.a) Skolekommissionen har a:u·lig verl Anrc,ts Url
gang at afiæggo Hef,Tflskah orcr Skolernes Indtægter 
og UdgiftPr i det iorlo1me Anr. Dette Rcgnskah af~ 
fattes af Skolens Kasserer, rl"r vmlges J'"" 3 Anr nf 
og l1lmult Kommissionens 1\Jetllt•mmer. l\assereren har 
derhos nt imlkrævc Skolepengene smnt at udbetale 
l;;koleus Ud:.,riftnr, til hvilken lDmle den fornødne Sum 
hYPrt Jiljerdingaar bliver ham anvist af Diroktionen. 
HP!,'Ilslmhet inclsenrlPs til Direktionen, af lnillwn <let 
l11iver forelagt lÆgtinget til Hmision og DPeision. 
I~igPlellos skal Skolekommissionen i 1n·ert Aars J anunr 
:i\lanned imlrwncln til Direktionen Jnllhoretning om 
Skolernes og Unc1ervisningsva•srncts 'J1i1stand i !lPt 
forlolme Anr. § 28:1) Naar nogen, være Hig Lrerer 
Pller mulen~ har noget ]l'orslng nt gnre eller nogen 
]3emrPr'kning ut ytre1 hvorretl lwn tror at kunne 

1) Forandret ,·ecl J .. ov lli. J:'el1ruar 18Htl § l, H. Jllrt. Jfr. 
Hck 25. Atlril l!lOO § 15. 

2) Jfr. anf. Bek. § lG. _ 
H) .lj<jndret yed J~ov 16. Februar 18Gii, for san vitlt nugnar 

Thnrslmrns 1\:ommuneskole. Om Realskolen se anf. llek. 
§ 17. 

') .lfr. nnf. Bek. § lH. 
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:fromme Skolernes '!1:u·v eller deri afhjælpe nogen 1854:. 
1\Iangel, knn Jmu ]wnvende Hig derom enten til Skole- 1. MnrtR. 
lommissionen eller mni<l<lelbart til Direktionen. I 
fHrste rrilfrohle indHender Kouunissionen A .. mlrngemlet 
1neå dPns Betamkniug til Direktionen; i sidste ~:il-
fælile inilheuter Direktionen <le Oj'lysning••r, som <len 
unser fornø<lne. - - - § 30. S nilmlirektiouen skal 
bestaa nf Amtmn.ntlen og Provsten og et nf Lug-
tingets Med.lemmer, smn dertilrutrlig nf 'J.liugot vælge:J. 
§ 31. Un<ler Skolellirektionen nr henlagt Overtilsynet 
med Skolerne; den lulr dm-for at JHUtsP, at Skule
regnskabet betimelig ufimggcs, n-t Ramtlige ved Sko-
lerne nnsa . .tte forsvarlig tulføre deres Hverv, og at 
ileune Lon; Bestmmneh;er nøje overholdes. Dens 
l\Iedlemmer samles en Gang hvert Pjertlinganr, mut-r 
j]dw hyppigere Samlinger l1ehøvcs, og forhamile og 
nfgore tla alle Skolerne vedkommende Sagt• r. ---
§ 33. 1) Fumllen <le i ~mme J,ov bestemte Skolepenge 
<Jg Bruler henlægges t1l forannævnte Skoler følgende 
Indtægter: l. Henterne uf de Skolevæsenet veil konge~ 
lig Ilesolution 7. Jl!mutr 182\l skænlm<le !iOOO ltd. 
2. Det vo<l lteskript 18. April 1832 Jmstmnte aarlige 
Doputat otf Hamlelens Kasse, stort 112 Hil., lncillwt 
ved Hanilelens Frigivelse vil hlive overtaget al StatH-
knssen, samt desuden nnrlig 400 Jltl. n! HaJHlelons 
Orers1mtl, san. længe den fores for ko11golig Hegning. 
B. Den n"'llngte 1Jatinskoles liliiiler i Overensstem-
melse me<l liesolution 14. Januar 1829. 4. Hent<m 
uf en hos Stiftsøvrighellen imlestuaendo Kapital af 
112 R<l. 5. J,ejen al 2 1\IJtrker J or<l, som Skole
Tæsenet ejer pna Smlern, eller Renton af tlen Kapital, 
1tmrfor de numtto blive ~tfhæmle<le. 6. l pUt. nf 
euhn!r Grindefangst, overensstemmende med J?egle~ 
ment 1. Nm:ember 1832 § 18. 2) 7. Jlrhillige Garer. 
tl. J_.,~egnter Bom enteu ere eller maatte yortle Hkænketle 
til AnvonJelse i Ahnindelighml eller dtm· sa~rugne 
BestenuuelRer. 2. K a pi te l. Om Umlt•rvisnings~ 
Yæscnet llllfl Lan <let. § 3i. ') - - - § :!5. Slnmt 
der iu<lrommcs Jlehocrne paa Lamlet Frilw<l til selv 
.nt artlue og indrette dereR Underrisningsvmscn, skn1 
det <log strengt p anses, at ethvert B a m o r er 7 A ar 
crholtler _ tilntrm]clwlig JT:cnlighml i Lmsuing Ramt for~ 
11ø<len l~eligionsknnilslmh. ·1) - - - § 39 ") ]:,igcsom 

l) Jfr. I~ov 16. Felmtnr 18ti6 ~ l. 
2) Nu Hegl. 5. l''ehruar 1872 ~ 20. 
tl) Be nu Lov 28. J;~ehrunr 1872 § lfl. 
4) Ji'orantlret vetl anf. !JOY § 16. 
'') Jfr. anf. Lov §§ lf> og lG. 
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1S5-J.. det i Almindeligbetl skal vwr<\ Pligt for Præsten nt 
1. !\fnrts. paase, nt limlervisningen frpmmcs, s:mledes skal det 

i Smrde1eRhcd ,·ære lums Pligt nt lmxe nøje 'l1ilsyn 
med, nt etlm\rt J3arn erholrler den i R H5 lwfnlmle 
Undervisning. ll!ed HensJ11 hertil slml 'l>rwsten, saa 
tit hnns J,ejlighed tillader rlet, undersøge Bornenes 
}J,remgang, enten veil Bes(Jg i JformltlreneA Boliger 
eller ved n t lalle Bornene frn flere nrer YPd himmtlPu 
liggende Bygtlcr samles og underknstes PrHve. Nnar 
mi sandan offpntlig Prøv(~ af Sot,"lteprtesten c•-r lw
rnmmet afholdt, skullB ~,orældrc og Yærger være 
pligtige n t lade ethvert Barn fremstille sig. § 40. N nar 
.H'oræltlre, Værger og HushondPr uagtet gentagne Paa
Jninflelser og Formnninger, ikfm ville Rkaffo dPrtls 
}Jorn og '11yonde den fornødne Undervisning, men 
visn GenRtridighed i denne H enstwndc, skulle Under
YisningBkommissionorue prm Lnntlet havn clen Rnnmw 
l\Iagt og ll!ynrligherl som Skolekommissionen i ~'hnrH
hnm (§ 20 )'). § 41. Overtilsynet merl Borneuntler
visningen J""' J,amlet skal hero lws <len i § BO om
meldte Direktion. li 42. ~l'il Skoledirektionen skal der 
fra de fornkellign l'J'mlervjFmingskommissioner gPnnem 
Sogneprmst(']l narlig i ln-prt Aars lilarts l\[aanetl hul
Hendes Indheretning om, hvorledeR mrd Underris~ 
ningt"m i do forskPllige Bygder i det forløbne Anr er 
tilgane t, og om, hvillt1\n ]fremgang BornPmH1Prvis
ningen har ny r l!. 2) § 4.3. Hvert femte A ar har Skole
elirektionPil at imh;ende til 1\linisteriet for Kirke- og 
Umlervisningsvrosenet en Indberetning om Underris
ningsvæsenets '!1ilstand }HUl ].,ærnPriH~. § 44. DPmw 
};OY -tr:Nler i StP!let for cll't proTisorisk~ Hrglement 
for Almueskolevæsenet pa:t J;'ærourne af 28. llfr(j 18-Ji), 
som herverl ophæves. § 4&. l<'ornnrlringer i §§ 2-12, 
14~24, 26-2B Rmut 31 og 32 kunne efter Lagtingets 
Inrlstilling fordnges nf Kongen. 

1. lllarts. Instruktion for J,an·erne vetl Thorslmvns 
Skoler. I Henhold til J,oy om Ordningen nf Skole
og Unrlcrvisning:wæsenet pan Færøerne nf l. 1\Iarts 
1H54 ~ 12 Pr fl!lgenrle Instruks for Lærerne ved 
'l'horslinms Skoler ttpproheret nf l\[inisterid for Kirke
og UndPrvisningsvæsenet: § l. l?nn;telærert'll Hlml h n re 
tlet clngligu r.I'ilsyn med Ret~lskolen og p:uuw, at Untlerw 

1) Forandret ved nnf. Lov § 10, jfr. K. U. M. Skr. Hl. Marts. 
1H8il. 

2) Jfr. nu nnf. Lov § lti. 
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visningen melillelns ovprenssteunnmu1c 1m•t1 den lngte 1854:. 
}Jlan. Det nrurntm~te 'l'ilsyn 1nml Almueskolen }HU\- l. l\Iarts. 
hviler som hidtil Sognepunsten. § 2. Umler Under
Yisu-ingen hør lJmrcrne stease lmve for Øje, hvad der 
~skal være J~'ormaalet for clm·øs Virksomhed, nemlig: 
at tl:mne tlo unge til at vorde kristelige, retskafne, 
,srm1e]jge, efter deres Staml og Stilling oply;.;te og for 
Samfundet g<Lvnlige i\Iennesker. § 3. I deres Fonet-
Jtiuger skulle l.Jærerne steilse vi:m sig med V mnlighed 
og Am;htnd, lmandhmve Orden i Skolerne o~ selv 
visø dt>u :vetl nøjagtigt at nwde og snmvittig1wdsfnldt 
nt undPrvise til de bestemte ~rider, -red ufravigeligt 
at folgo do approberode I.~ektionstalJPller og ved noj-
ugtigt Ilt førn de befalede Pl'Olokollor. § 4. Læreren 
hor omgaas Hørnene metl Blitlhed og Yenlighm1, for-
mmw do -letsiwlige, hehnwllo de ulydige med Alror 
og ireUosætto og allrare dem, Hom forse sig. Naar 
gPntngne alvorlige Advarsler ikke frugte, naar Utlt•
lukkehw fra ])eltagehm i Ue uvrige Bnrns Britid Pller 
Nedflyttelse Pr forgævPs nnvenllt som Htraf, sna at 
den unge vellhliver at YiHe enten afgjort Dovens1mh, 
Ungtsomlwtl eller Ulyilighetl, ja yel endog GmiHtrillig-
lwd, og Lu~rerne tla nfH1es til at Htn~Jfe str!t~ngere, 
l1or de gm·e !let mctl Holighetl og nl<1ng med Haartl-
hetl. Naar de anse det for 1111dretuligt at ann'lHle 
legmulig Straf, have do at bruge Pt li1let His til !le 
]~orn, ~mm ern under 10 Anr,'' og til do større en 
Skolekonunissiomm iorud forerist t;rlHl 'l'n.mp w1eu 
J{umlor. }Jnu. anden :Mande maa legemlig Straf ikl\o 
anvende!'1, hverken Stud eller Slag me~l Haumlen mrut 
gireH, ligesom ej heller nogen Straf man hrngeH, 
l1rorretl l~arnets ÆresfJJ1oh:;e ]muclc krmh•H. Yirlmr 
den nnvmHlte Straf ej til Barnets Porhetlring, nnw 
mær1\:f'H det i Skoh~jonrualen og nunw1des for 81w1e
kommissioncm. § 5. De B.11rn, Hom ntlmmrke sig n•tl 
]flid og stmle1ig Opførrml, lmr nJnnunheH og he1nnnes, 
dog Hanledes, nt ej Jforfrengeliglwd eller JiJgennyttc 
tlerrNl nPkkes. })elnnningen maa hPlst bestaa tlPls 
i at tilstim tlPm mere J;1rihct1r t}p]s i at vise t1em en 
hædrende ~ri1Jit1, og tle1s i utlt>nfor Slwletilh•n at 
nwtlclclc dem en eller :nH1en gavnlig Anvisning og 
Umlerrisning. § H. Sko1erncm 1Jti'rere lwr omhvgge~ 
l igen ]l fJase, n t ')3ørmmo holde sig Tenlige; dUrRom 
ileres HBHtrmhelser herfur have va~ret forgæves, og 
de m1Pn Nytte have erindret Fortl'lclrene tlesnn
gaamule, hør de aunwllle sa:ulmnw nn~nlige Horn. 
~naYel Rom tle metl smittende Uds1mt lwfreugtn, fol· 
Sko]ekonirnissioneu til dens villn·e liloraustaltniug. 
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1854·. Lærerne mna og sørge for, at Skoleværelserne holdos 
1. ?tlarts, rene og ug~nligt jruvnllg fejes, smut drage Omsorg 

for, at Vm<lum1Hl oplukkes og Stuerne u<llnftes, 
mcdellR Børnene ero frnvrorende. 

20.:Marts. lndm. Skr., hvori udtales: l. angaaende lÆgtings-
lov 26. l\Iarts 18f>2 § H, 5te Pkt.'), at <lenne 13estt>m
nwlso knn gæhler, hvor IPormanden har afgivet sin 
Stemme, forinden Optmllingen af StfnnnHn·nc, 
er cn<lt, men nt han ikke efter <lenne kan nfgivt> 
Hin Stemme, nanr der er lige mange Stemmer for og 
im"'l et. Forslag, da rlettc i sart J<'ald maa anses for 
forlmstet; 2. nnganenrle §ens 4de l'kt.2), at ifølge dette 
m:m i tl<1t mindste HaJvaelen af 1'ingets llledlmnmer 
ildm hlot være til Stede, men op;saa deltage i Af
stPnmingen, for at en gyldig Ileslutning lmn tages. 

(!Ttr.) 

21!. ~!arts. In dm. Skr., ltvnt>erl den Kongen tilfalclt•ntle· 
Jorclehvnl nf Døglinger indtil videre overJacles Kongs
lejlmnclingerne og Odelshønderne i Kv!tlhø for 11/3 l'ot 
'fran ]l!'. Skin cl.') 

(1Jtr.) 

2:1. }!arts. U. U. ][. Skr., hvorefter Læsning ved Kirke-
strevne kan ske (vecl Degnen eller Kirkelæseren fm-
1\:irkecløren efter mult Gudstjeneste), nclcn at Prreshm 
forne] skal gøres bekendt mecl lnclholdet af Bekenclt
gnrelscu. 

(1Jtr.) 

trl. April. JJov 0111 l'mroernes Lagting. § l. ]j,u\røc•rne:+ 
Lagting skal hPstaa af AmtmmHlPu som Forman1l 1), 

l)rO\slcn 1ma. Øerne, samt 18 af BPboorne valgte 
:1\Imllemmer. Af tlisso vælge Syilstrmnø og Østerp 
Pr:Pstegæltl hvert 4, og cthreTt af an øvrige Pneste~ 
gæld 2 llmllemmcr. § 2. YalbTI'Ct til l1agtinget til
kmumer enhver uberygtet .A[anil; som har luclføclsret,. 
naar _han hm· fyldt sit 2fl. Aar, er raadig orer sit 

1) Nu J,ov lfJ. April 1854 ~ 10, G. Pkt. 
2) Nu anf .. Lov § 101 fi. Pkt. 
li) Jfr. Rcntek. Skr. B. A11ril 18J7 og_ Justm. Skr. HL De~ 

eeml)er 18GB. 
4) Jfr. Indm. Skr. 16. Juni 1H5B 
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Bo og enten som l~jer, :Fæster eller Benificim1us be- 185!. 
sidder 3 _Gylden .] ord inden- og ut1engaard"i, eller l f, . .Allril. 
ejer eller ln·ngcr By~-,ruinger til en Y ær(li af i det 
mindste 150 lWlr. J{an llllliL derhos i det sidste Aar 
for Valget have haft fast Bopæl i det l'ræstegæld, 
hvori summe foregaar. § 3. \ algha~· til Lagtinget er 
enhver uberygtet 1\[mul, som har Inrlføtlsret, uaar 
han har fylut sit 25. Aar, er mailig over sit Bo og 
har fast 13opæl pua Iherøerne; dog skal Halvdelt'n 
af de LagtiugsmæiHl. som hvert PræBtegæhl lmr at 
vmlge, vælges iblandt de valgbare, som hare fast 
13opæl i Piæstøgmlllet,_ og som i det sidste Slmttmtnr 
for Valget h(Lve svaret 2 l{ulr. i direkte Sknt til Staten 
eller Konnnunen. l?rmnkommer hnidlPrtid herved ildw 
et saa stort Antul snndanne valgbare, at tle uclg1lre 
i <let mimlste 2 for hvert 100 af Ji'ollmnmng<len i 
hvert P1·æstegmld, llliver dette Forhold at tilveje-
1Jringe ved. at medtage de derefter lwjest l>eslmttetlo. 
§ 4. Listerne over do ifølge S 2 valglwrettigede 
nkulle føres, lJedgtigns og heken'iltgnrt!B paa samme 
l\Ianlle, til samme ~J.lill og af de snmme Valgforst:nulerM 
skaher, som Valglisterne til Folketingsvalgene. Sker 
Jnilsigelse m ml Y nlgforstamlerskalwts Kendelse, knn 
t::;pørgsmaalet nfgorCs vea I.~ov og Dom, ovenms
stemmumle meu Loven uf 21!. December 1850 § l f>. 
§ 5. Over dem, der :fyldct-Jlgorc Betingelserne fo~ den 
i § 3 fastsatte indskrænkede Yal~lmrhed, skal Valg
forstanderskabet i hvert PrmHtegmld inden hvert Aars 
1. 1\Iaj a!f<tUe en Liste (jfr. Lonen af 2!!. DecemlH'r 
1850 § 4(j) 1), iler skul henltegges til J;JftPrsyn og he-
rihrliges ptut summe 'l'irl og l\laaUe som Listen over 
cle valgheretiigede samt derefter vmre til nlmiiH1e-
1igt 1liftel'SJ11 hos ValgforntnllllerskalH~h; ]formmul 
§ 6. Nanr nyt Valg slml foretnges, bm;temnwr Amt~ 
rn!mden Valgtlagen og mim1st 6 Ugt>r forud nw1Wt~ler 
vedkommentie Va1gforstamlersku h Umlerretniug llerom, 
ug har tlrt <lette at :fastsætte l\lodeste<lct og Klol<l<e-
slmttet og at lwkendtgure saadnnt i Valgkredsen vP<l 
Kirkestmvne eller lllltL mulen lwnsigtsrnwssig l\I:uuln 
i tlet minch;to metl 8 J)ageH Varsp] i samtlige tlognn. 
§ 7. Valget foregaar offentlig, og alle Y ælgere, Bom 

1) Den anførte raragraf bestemmer,_ at vetl Beregningen af 
Afgift:;he}jJbet hlive de samme Oruntlsretningnr at føl:rc, 
som iudrholtles i VaJgloven af 16 .• Juni 1819 §§ fi4-flG, 
og skal det panli:rge Lam1fogtlrn i IIenlwld hertil nt til
stille Vnlgforstatulerskaherne dr- Medd!'lelser om Afgifts
heltlhenes Størrelse for de cnkl'lto Ydere, hvortil llau 
mnatte være i Stand. 
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1854. ville urløve cleres Y algret, have u t nwclc personlig og 
lfl . .April. at afgive deres Stemmer mumltligt. 1) Yalgforstmuler~ 

Hkahets :B,ormund opraaber Yrdgerne i den Ordt>n, i 
hvilkcm cle erc opforte pna Ynlglisten. En ttf Ynlg
for:.;tunclerne no!lskrivPr, efh~r at lmYB mwrkt•1Hlt 
VrPlgerrn, ved Hillen nf denne::; rget Navn paa Vnlg
liRten, dons eller deres Navne, pan hvillw han Hhmnner. 
En anrlen uf Valgfon;;tnndernc nedskriver Jlfta en 
StmnmeliRt-O vn~lgerens Navn ved Siden af dens eller 
dorcH N avne, som bemeldte Y ml ger har givet Ain 
Rtemme. Det hli\·er dog at ingttngP, at enhver Yrelger 
H}ml afgive Stenune JHUt saa, mangn 1\Imnd. Rom der 
Hkal nlllges. Jforiudon Vælgeren nftrædci·, oplæses 
Ior ]mm saavel lmns eget Nnxn, som Navnene Jlft:l 
<len dlcr clem, hnn hnr valgt. Naar en Vmlger først 
lwnnner til Stede, eHer at hans Navn er O]Wtmht, men 
forinden Oprna.lwt. er til J~ncJc, er ltan endnulwrottigct 
til at nf~-:,riro sin Htnmmo, og .skal Jformnnllen derfor, 
efter at lmve sluttot Oprnnbet, OJ>fonlrc de senm·e 
iih;teilPkomnn til at frcmtra•dc og afgiye dm·es 
Stemmer. Knar ingen mere hcgærer at acltage i 
Yulget, tilføje Y nlgforBtanderslmhets llfecllemmer deres 
CJ,"'W Stemmer og undcrf;krive IåHternn, l1Yorved Af~ 
stemninaen er sluttet. Derpaa optæller Yalgfor
Rt:nHlcr~mhet Stemmerne og hekendtgilr Valgets Ud
falcl for de tilstedermrende. § 8. Af dem, der ved 
Opt:ellingen h<~findes at have flest Stemmer, anses 
Rll:t mnnge valgte, Rom dm· er PindHer at besætte yefl 
Tulget. llufindes der ikke blnndt disse mut mange 
Hf dem, aer fyldostgøre Betingehwrne for tlnn j § 3 
fastsatte imlskr:mkede Yulgbarhecl som der for l'rmste
gmldet skal YU'}gf~s, Rlml Omvalg foretages mellem 
dom, cler ere opfnrte pna Yn1gharlietlsliHten. Yed 
Stmnuwlighrd gor LOtltrmkning Vc1s1aget. On~r Yalg~ 
hamilingen fm·ps en Vnlgproto}wl, hvilken Stemme
listome bilmgges. Den underskrives nf Y nlgfor
stmulerslmlwt, som Jnnddoler enhn~r af cle valgte 
et Ynlgbrov mnnt indheretter Ynlgets Udfald til 
Amtmanden. +9 9. LngtingsmændPnc T:elges paa 4 
Anr. Dog ufganr Hn.lnleleu af dem, cler vmlg<'s 
første Gang, efter 2 Aars Forløb, lm>rvecl i l\lnngel 
nf Jllindelig On~l'(lllslwmst IJOC1trækniug gur ua
slnget. Sidnn nfgaar l1vcr andet Aar det hal\·e Antal 
af fle vnlt-,rtP Lagtingsmmnrl dtPr clt)u ~'id, i hvilken 
dn Intro været Lngtll1gsmrenrl. De ndtrtt>ilemle knnne 
nPlges ptul ny og indtage da clm·es Platl:; efter tld 

1) .Tfr. Intlm. Skr. 4. Xovemher 1Ciri3. 
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nye V:Llg .. Sanfrem t en JJagtingsmand fratræder imlen 18M. 
<len bostomte rJ~it1, nnlgos den, lier træcler i hans 15. April. 
Sted, kun for clen ~Pi d, i hvilken den afgnnende 
endnu skulde lmve sidtlet i Lagtinget. Enhver er 
]> ligtig at motltage dot pna ham faldne Y nlg, 1) mml-
mindnl særegne Omstrondighetler ere til Hinder der-
for, og navnligen kan den1 dr•!· h:u: opnaaet en Alder 
nf 60 An,T, nitid untlskylcte stg, ligesom ogsan den, 
·der i 3 Anr har vroret Lagt.ingsmaml, ikke er }Jligtig 
at modtage et nyt Valg førmul efter UtllolJ!lt nf snn 
stort 1~t A-aremaa"I som det, l1vori han har været JJag
tingsmand. Fremkommer Undskyldningen, ftsr Vnlg
lumdlingen er sluttet, paaktmrles den af Ynlgforshm
!ltm;lmlwt, iler, s:utfremt det erkender de anførte 
Grunile for gyl!ligo, strn.ks lutr at foretage nyt 
Yalg. Antageligherlen af sildigere fremforte Undskylt!
ningsgnnHle afgnreB ilerimod af Lagtinget, iler ogø 
-snu pnalwwler Sagen, saafrcmt Ynlgftn·stamlerskahcts 
KentlelRe _ indankes 1d tlen 1·algte. § 10. Lagtinget 
-samlcH an.rlig i 'l'horsluwn paa St. Olaitlag t~ftor 
furtul afhol<lt Gnr1Htjeneste, met!mintlre Olllitlag ind-
tr:r·ffer paa en Sønang, da 'J1ingeb; Aahning whimttes 
til den f!llgmHlc ])ag. 'J'inget forbliv(lr Hnmlnt, Han 
]muge .b,on·otningcrnn u!Tkrnwe ilet, dog ikke i 
lu>ni(OJ'e 'l'itl end 4 Uger, mmlmintlre Halvdelen af 
1\hHllemmernc maattc anse ilet lHHln'mligt, dog lmu 
]forlmngP]sen af den nysmeldte ]frist ej udstrmkkPs 
Dver l± Dage nrlen Amtm:mtlens Samtykke. Ulllll'r 
Hrt~rc:,-rno Omstnmdigheder kan Amhnamlcn Ramuwn-
lmltln 'Jlnget til on~rorc1entligo A[ntlnr, hvilket ogsaa 
skal sire,· naar i <let mitulste Halv<lelen af 1\Imllmu-
Inernc forlanger det, for saa Yidt ikke 'ringcts l\ltH1Pr 
jfp]ge den Amtmanden ved ~ 14 givne Bemyndigelse 
ere lHlsatte. Sna vidt muligt ·hør l\[mllommerne formul 
]\føllet mlflm-rettes om de Gmwtrmde, Hom vHle komme 
under ]?orhnlH1ling. 'l'ilsteclenerelsnn af i ilet mindste 
Halvd1~len nf 'l'ingets 1\Ictllcmmer er ncHhendig, for 
nt en Bm.;lntning kan tages. 2) I 'l'ilfm]cle n f Slemmc-
liglwtl gnr Fornmll€1ens Stemme Udslaget. 2) OvN' 
J<'orhandlingemc fores en Protokol uf ·et i\Iedlmn, 
som dertil uclrum·ncs nf 'l'inget. Protokollen under-
-skrives efter cthvm't 1\Iøtlo af Jj-,ormmHlen og Se1uo-
trurcn, og1 Iutnr 'l'inget ha~res, af Hamtlign tilstetle
Yfllremle J.Jagtingsma'IHl; ch•n oplJPnll'PS af Poruumden. 
I JJ\Tigt n~cltager 'J:inget seh· sin Jforrctningsortlen. 

1) Jfr •• Tustm. Skr. 2!). 1-tfnrts 18GO. 
2) .Hr. Iudm. Skr. 20. Marts 1$54. 

7 



tiS I..~or om l'mruernes l~ugting. 

1854. ~ring(!ts :Forhnmllinger Jwliles for nnbne Døre. merl-
lu, April. mhulre det modsatte n•<l Stemmeflerhecl he'sluttes. 

§ 11. LigPsom lmgtinget hnr at afgive Betænkning 
over de Jj"'~Pn,erne vedkommende ]~onullmst, der nf 
Regeringen forchPgges det, slutledes skal 'J..1inget ogRaa, 
>ære lwrcttiget til at fremlægge .Forslug til nye Love 
og andre offenflige ]foranstaltninger Ramt til at hul
give Besværing med Hensyn til Lovenes Overholcl
t~lse og de offentlige Indretning(:rs Bestyrelse. li}udc
lig vil dets Betmnkning ogsaa vmre at iutlllCnte over 
andro Genstande, der kunne anses for at Yærc af 
indgribeJule Yigt]ghe<l for Landets Yelstnnd, eller 
ve<l hvis Bedmnmelse den Indsigt og Erfaring, der 
kan fonulsmttes hos det, i ønigt anses uf Vigtighed. 
§ 12. Isngtingeh; JJvrige Porretniugor e re følgmule: 
n) dot udnæmer de 1\[edlenmwr af Ynlgforstauuer
s1m1H:rnP for 1hllkc- og LagtingRnllgmw: - -- ~ der 
ikko i Henhohl til JJoven nf 2U. December 1850 § 8 
- ~- inatræde ifnlgo dPres J~mhmlsstilHng. Det af~ 
gnr derhos Gy1tliglJPclen nf de til 'l'inget skntn Ynig og 
l>Cdommer T'ilstrældwlighedeu af de Undskyldninl(s
gruw]e, som fremsmth~R af de Yal::.,rte 1\fetllemnrer (jfr. 
!i U); b) cl et bestemmer, hvor stort et ]loloh der 
;tnrlig slml 1ig1ws til .An1tsrepartitionsfondeu 1), og 
tager- Beslutning om Ann•nrlelsen af tlenne Jfoncl 
sanvel Horn Hf !len ll]wnoruiHke ]fond; c) !let he
stennner anrligt, 1tvilkc faste Understnttelser iler for 
<ld fnlgt>mlo -'-\..ar mna gireH :tf AmtsfattiglntHHell, Hnmt 
har T'ilsyn metl de i det forlolme Aar ydede midler
ti<ligc~ Patti:,rutH1erst(JttPlser 2). Ligelerles 1utr dl't '!,il
syn med, l>mrleiles Understottelser af l<'mulen for 
forulyltkc<les efterl:ulte i <let forlohuc Aar have 
VIPret uddelt<'"); d) <let lngt•r Ileslutning om An
;mulelsen n f l~irkernes l\ [i <iler 1); e) <id sm•gor for 
Sikknrhe<1on og Frugthargorelsen uf de J\_u]litall~r, 
Rom samtlige under h, e og t1 n:ernte lfonds lilnatte 
være i Bosidelelse n r, efter de for offentlige Stiftelsc•rs 
Mitlier gmldmule l~ogler, og dPeitleror He/s':nskalwrne 
for smniiw, for tma vidt Ansvar for Hebrnskahsfnreh:;en 
nng:tar 5); f) tld drager Omoorl( for, at l~kstrakter 
nf samtlige disse Rognskal>er hriuges til offentlig 
Knn>lslmh pan den efter de loltalc l''orlwl<l hensigts
nuessigste l\Iaade; g) det fnrer ~1i1syn med Skyds-

1) ;Jfr. Lov (Nr. R) G. Februar 1880. 
2) .lfr. Jt~attig1ov 10. AJlril 189[) § fi. 
11) ,Tfr. Konf. 18. April 1BH2.' 
4) :ffr. IC U. M. Skr. 11. Nowml)er 185H, 20. A1nil 18r)r,, 1. 

:i\farts 1865 og 13. Juni lHB:I. 
") .Tfr. Fattiglov 10. April 189:, § 1~. 



J..~ov om :Færorrnes I..~agti11g. !l[) 

'VWBC1H~t smut mt~d AnlmggelHen og Y eclligcholc1Phlen 1854. 
nf offe-ntlige Y eje, StiPr~ Broer og ljamlingsHtPdPr; 15.Apri1. 
11) det mlnmnwr I~egnslmhsfnrer og Revisor for cle 
umler <lf;ts Ilcstyrelstl høreudo ];'omls eller Knsser 1). 

§ 13. lAgesom AmtJnnndl'n i Ahnindclighed har nlt.•ne 
åt tngc_ llm;lutning i nllo cle i § 12 na•vntc Sagpr, 
som ikke tuule nt udsættes til I,ngtingets ordentlige 
MfHle og ilrke erc nf den Vigtighed, :ti et overordent-
ligt liiJlile derfor hnr berammes, sanledes skal han 
navnlig være lmm;yudiget til i nlln sa1ulauue Sager at 
ttnvise :Udt,rifter nf samtlige i § 12 nmvute lfomls og 
K. uss<~r ,2), hvorrml tl~g hnr iagtt.:igns, at Auonlningcrnes 
l1.,orBl~rifter cmt de udgifter, ~:;om H1m1le nfholdes af 
disse ] 1onds, og t1o 11mrmeru Hovellreglcr, som af 
Lagtinget maatte vedtages, ikke tilffilicsmttt>R. Lag-
tinget er ogsan. lmmymliget til at nedsmttc særL•gne 
Utlvalg til :tt ndføro de ];'orretninger, ilet maatt,; 
overdrilge samme. Snan~l AmtmawlPn som de sa•r-
egne Udvalg have, naar J~agtinget meste Gnng samles, 
van en Jylrlcstgørcn<lo nrnadc at gøre 'Tinget HPf.,TJlHkah 
for tlc l"orumtaltninger, de have tmffet. § 14. Hlmldc 
Amtmanden finde~ ut en af Lngtinget tngcu Beslut-
ning ikke er lonnedholdcliu, skal han ra•re lH~rPHigPt 
til nt stille den i Boro, in~til han desnnga:unule hnr 
crhvcrn1t Jwjere .Afgørelse. til llvis J~rhvervclse de 
fornødne Skridt ufortøvet Kkulle foretages. Ligdetles 
er ltan lmrettiget til at m1s:r;tte 'riugctR Borh:Hll1-
1inger1 dog saaledos, at lwn straks indhentor Kongens 
}{csolution. Kongeu lmn oplnsn JJngtinget. § 15. Lag-
tingets :l\:fedlem1ncr tilkommer Pil daglig Gotltg,n·elHe 
nf 64 Sk. ») for den 'J'irl, :I'ingt~t or Hmn1et, og r1eH-
uden erstattes dereH Hejseomkostuinger efter indgin•n 
op; uf døt snmkde 'l'ing lrifnltlt Jlegning. Disse Uil-
f:,-rifter Sanvrl som Omkostninger til Skrivetnaterinlier 
m. Y. 4) mlredps af Amtsrepnrtitionsfmuleu. §IH. J,oven 
nf 2G. llfnrts IB52 tr"'iler nr1 af Kraft. snn snart nye 
Yalg af IJagtingsmreiHl Pre foretat,TUe "i Ort~rcnsstem-
mclse uwd nærnerencle Lov. 

Jnst:tn. Slrr., hvori mltnles, nt der i ile Tilf"'lde, 28. Aug. 
l1vor D-efPnsorer udnærnes JHlll Fa1nlel1le, maa, uaar 

1) .lfr. _l{. lt M. Skr. B. Januar ltlrlf1 og lH. Marts lHG:>· 
l?attiglov 10 .. April 18!l5 § 12. ' 

2,) .lf1·. -IL lJ. )l. Skr. 11. November 18tJa og l!t Juni 1883. 
llJ l,'or1l!ljet ved I~ov 17. :Marts 18fifi til l RUl. 
'J Jfr. !mim. Skr. 4. ::io;ember 18iJB. 

7* 
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1854. de i denne Anlcrlning gorc Rejser, tillægges tlt•m Dimt-
28. Aug.jJCBge i On,rensstmnmelso modl'Ja]mt 21 .. Jlarts 1800.') 

(utr.) 

1855. 
8. Jnn. 

1{. U. M. Skr., hYori m1tales, at den Pnestcrno 
ifolge N. I;. 2-21-10 paahYilencle ]<orpligh·lse til 
nt -ra•re JGrknrnos Hegnskabsførere ikke er hortfahlet 
wtl J;oY :!li. Mm·ts 18fJ2 § 11 li tr. h. og LoY 15. April 
18f>4 ~ 12 litr. h.') ' 

(l!tr.) 

31. J nu. Indm. Skr., lmwi me<ltleles l. n t Sysselm:nHlen 
altid er lwrettiget til at herl'gne sig Auktionssa1rer 
efter Sporteln•gleuwnt BO. 1\Jarts 1 H3ii § 40 snmt In
lmssationssala'r- for saa -riat ikke Hetitling Prlrt~gges 
kontant -red HnmmPr:)laget- af Bel11h~ dt~l' utlhringes 
YP<l Jlenlisntion n! <le Ihalpnrter, <ler i Henlwl<l til 
{ hhu1PrPglt1lllPnt 1. Novrimhor 1832 S 2Hs) tilfaldt• den 
nkonomislw Pmu1; 2. n t Iler for Yltr!lcringen n f de 
i Sluhlingcn af Parngrnffen llft~vnte npfl;pltc eller op~ 
Hsln•ile Hvah•r kan heregnes Gehyr pftPr RportPlrt>gle~ 
JtH'lllPts § li2 saaYe! til Sysselnunul<'n som til Yurtlo
ring~mwwlene) t1og knn uwlPr Ji'nnulstntning uf, at 
Rysst>lmnm1en og Ynr<lPringsmændmw mna foretage 
s m r s kilt Hejs l' til H ralsh••lt•t for at urlfure Porret
uhigen; a. n t tler lllHlPr ~mmme Forudstt'tning kan 
1Wl'Pf.{lll$ Gehyr efter 8portt'lrt1glemcntets s n;} til 
Ank t i nusvitlnerne. ' 

(U tr.) 

21.1larts. J,oy om Oplmwelstm nl' den lumgelige Ene-
lutntlel }Uta }'nn·nerne. § l. Statslmssnns Enehe~ 
l'ettigPhm tilll.andel j:.Jaa. Fwroerne Hknl fra l. tTannar 
lH:JH -rmrc hn1n:t. J?ra, ilL·n llli'rnte 'ria skal Han~ 
Ilden pan Øerne stna aalH~n snavPl for Indla•wlingt~ 
r;mn _for l!'rcif)Jnetle; dog tikal ved Sitlou deraf Ilaudelou 
for Statskassens Hegning fortsmttns indtil l. .Juli nmst
efbfr, nwn i I.nhl't uf dj~tto '1'i!lsrum Himl det nnro ]{egt~
ringl'n ovnrl:u1t Pftf'rhaanden at inddrage 1Iandrls~Eta1Jlisse-
11Hlllh•rnn udenfor 'rhon;haTn. § :!. Pra det i ~ l n:Pnlte 
~'iclspnnkt Pr clot FHtaYP1 lndf:t•tHlinge som lJdlmiHlingn 
iill:ult, uneler ]agttagt~lse nf tle ]forskrifter, SOlll tll'lllH~ 
Lor iiu1Phoh1er, at besejle nlle Havne paa I!"'wroerue 

1) Nemlig l Rdl. for hn:r Dag-, som det har Yil~ret foruødent 
at nuvende til Rejserne og Opholdet ve<l Itetten. I flYriqt 
gælder ifitlge Plakaten samme ltegel for Aktor lLatHl-
fogtlen). ~ 

') Se nu K. U. "I. Skr. Hl. ~!arts lRG:l. 
U) Nu lteglem. D. l<'elmmr 18i2 § ::30. 
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og der, mlen nogen Indskrrenkuing mN1 liensyn til 1855. 
'l'it!en, at drive Han t! el m ml de i Lantiet hosatte21. Marta. 
HnncUende og til disse at 11fhæncle eller hos <lem til 
J!'orhamUing at oplægge c}p, indforte Ynrer i store og 
sm:ut IJnrtier. San. skal llet og stna r1em frit, i et 
'l'idsrnm nf 4 Uger /llta hvert Stecl at drive Handel 
umid<1elbart med Ind >yggerne; dog maa dL·nne Handel 
kun drives fra Skib og ikke ]HUl Lanelet selv, ]mul 
enten sarulant sker i opfHrte Skure ell<'r i en opsat 
Bygning eller i 'J' el t Piler i noget n n tiet Lokale. 1) 

§ 3. JJ'remmecle Staters Undersnatter shllle derhos 
1mve .:\clgang til,_ lige nwtl Indla•ntlinge, ~t deltage i 
Kystfal'hm }Hm PænJerne Bnavel som 1 Hundelen 
mellem hmnelclto Øer og tie øvrige til clet elanske 
lVfonarld lwremle J,aude, clog sanleeles at fremmeeJe 
Skibe af 1 fJ KounnercelæRterB Drægtighm1 2) og der-
nntier iklw man henyttes til Yareførsel enten imollmn 
forskellige Havne pn:t JFmrø<•rne ellf'r imellem Jfmro 
og de ovrige Dele af Monarkiet. § 4. 3) Alle til l•'ær-
oorno nn1wmmeudc Sldbe skulle, forenrl dP lJPHPjln undre 
HaTno paa Oerue, nnlobe, tle frn U d landet li"nmmmHle 
enten ~'horshavn Ji:m Hydstromø eller 'Jlmugitirua~ JHta. 
Sudoro, og de frn Indlandet kommende mtft>n en af for~ 
nævnte trendo eller en af efternmrnto 5 Ilarne, 
nemlig Yefltmanltarn JHUt Nonlstrmnn, Ynag JHHt _ 

J~onlo , Kongshavn paa OstPro, Sanrl JHUL Sand o 
og Midvaag ]J:Hl. Ynago. § 5. Af eiltvert S1dh1 der 
nukonnner til 111æl'Øt'I·ue, for tler at ntl1oBse ellPr :iiul
hulc Varer, l•liver clt•r, hvatl enten Skilwt tilll!lr!'l' 
ln<llæudinge ell<:r Utlht•ntlinge, og m1Pu Hensyn til, 
om det er hulet eller gnnr i Ballast, eller til T,acl
ningem Intlholtl, at erlH'!(g" <'ll Afgift af 2 Htll. for 
hver l\onnuereelæHt af· 1-)kilwtH J)rn~gtighetl. 4) De 
Skihe, HOlll alene ]Jenytteo i den færøske Kyotfart, 

$ 

l) lfr1lge Lov (Nr. ·!-!) 30. Marts 18!12 § lf> erlmgges fnr 
at drive HamleJ fra Skib mctl Indbyggerne en Kendelse 
af :lf> Kr. til Amtsfattig!msscu. 

~) Se nu alm. r~ov om Skibes l\Iaaling af 13. J1!aj 1867 R 27 
(Ved al Afgiftshereguing, der efter de hestatteude Anortl~ 
ninger retter sig efter Læstcdrægtighcden, blive 2 'Tons at 
regne lig l Kommcrcelæst). 

") Se nu Lov (Nr. 7il) 30. Marts 1SD5 § l, jfr. J,ov (Nr. 4·1) 
30. Marts 1092 § 2, 1. Pkt. 

') Jff>]gc Lov (Nr. 44) BO. Marts 1892 § 14 er Afgiften hort· 
fahlen. Bestemmelserne i nærværeude I)ovs §§ f> og H 
l1ave imidlertid et1dnu Betydning dPrvctl, at JJOV 1RH2 S 14 
vanlægger dn "der (o: i Lov 1850 §§ fl og H) omhandlede 
Ski1w" at erlægge et Gellyr af 5 Øre pr. 'l'ou fol· J~ftersyn 
af Skibsva11irerne i den første An1ø1Jshnvn. 
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1855. saa1·el som Fiskefartojer 1) og andre Skibe, som lobc 
2l.ll1arts.incl i en af <le f:crøske Hame blot for at forsyne 

sig mml Prtrdsioner eller andre til Skibets Brug nndw 
ventlige Gonstunllo og i flYrigt ej l)cfatte sig nwtl u a~ 
losning eller lullladning af Varer, skulle være fri
tagne for rlen ovemue1~1tc Læsteafgift. 2) Det samme 
skal gælde, mtar et Skib i Hamritilfæl<1c losser noget 
af Ladnin.!{cn, for HJUl vitlt clet intet af clenne f.Jr
lumcller t•ller efterhu1er, men intltnger cleu igen og 
afguar 1ned !len alene uden nnr!en 1!\·ngt. Afgiften 
heregnes steclse (lfter flanske Kommercelæster, og 
hlh·e do llfaal, hvortil fremmetie Skibe ere ansatte, 
at rctlucere til cltmBlw Kommercolæster efter samme 
Jlegler, som ve•l Tolclstetlerne i Danmark følges, hmd 
Ib rucafgifterne angaar. ') § (i. J<'or saa vidt Skibet 
tillwrer en Stat, hvori elanske Skibe eller tlisses IÆl
ninger erc umlerlmstede hojnro Afgifter, enH om do 
hnrte hjemme i Staten selv, hm~tennner Kongen, om 
og hvor vic1t der, formlen don i § 5 nævnte .Afgift, 
skal til Statskassen svares en 'yderligere Afgift. 
§ 7,1). :Af ethvm't Skib, som ankrer i en fæmsk llavnsJ, 
skal erlægges l Udlr. i Aukeqlcmgo, der som hidtil 
tilfalder -Amtsfattigk:umen; ~log skulle de Skibe, der beris~ 
ligen kim r:;ogo Nmllmvn olier fm :PmrøernP af drive 
l',iRkeri, Ymre fritagnn for 1lonno Afgift. § 8. IGthn·1't 
Skib, som fra en fremmP<l Pituls kommer til Pror~ 
fJOl'lle for der at drive HmulPl, skrtl vu•re fon;yuet 
utell cle formHlne Skilmpapirt>r, navnlig til Oplysning 
om Skihets I..~restctlrægttgheil og Nationalitet, mNl en 
Yan:fortP~-:,1'twlst\, som nnjngtigen nngiver LadningPus 
Jnalwltl, og h ris Hit.,Ttiglwcl skal være attcHteret af tlen 
danske Komml eller, hvor ingen Konsul er, af ØrTig~ 
lwt1Pn pnn Stedet, !:mm t metl helwrige Bevh:;er for~ at 
hverken 1\Iæslinger, Kopper t>llcr mulre smitsomme 
Sygtlomme erc lwrske111le JHUt det Steq_, hvorfra Skibet 
er afoejlet, eller hlaJHlt 1\Imulsk:thet, ") hvilke Bevisers 
Higtighml ligeledes skal vmrn attPstcret af Jen dtmske 
Konsul PJler Ørrighetlen }Jall Stedet. Por hver Klasse 
af 1lisse .Attestationc>r tilkommer <ler <len danske Konsul 
H Skilling pr. dansk Kommereeltest af Skibets Dræg-

1) Se nu LoY (Nr. W) 2a. April 188t § B, hvorvecl der er 
]Htalngt fremmt~tle Fiskcrsldhe et Gebyr af 5 Ø1·e 11r. 
'l'on for I~ftersyn af Skibspapirerne i hver Anløbshavn. 

2) Altsat1 ogsnu for Afgift efter Lov (Nr. H) ilO. 1\Iarts 1SG2 

3) ~el·~ide 101 Note 2 og Sille 103 Note 7 i Slutningen. 
') O!>lllm·et vc<l Lov (~r. 70) 7. )Juj lHSl § l. 
"') He Jnstm. Sl{r. 10. 1\Iarts 18ti3. 
"J Jfr. Bek. 25. }'ehr. lB\li § 1. 
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tigher1. 1) Skibe, som fm inrlcnlnnrlsk StP<l urlgnn til 1850. 
P:::ero, skulle ligeleeles værn forsynefln med la~Iwrige21. Marts. __ ,_ ~ 
Sunrlherlsnttestcr 2) hvorimod rlon urlgnucmlc 'rolrherlrlel ··· 
- - - trmdor i Stellet for V nrcfortåi,rnelsPn. Sart 
Hnart et Skib er imlkomuwt i en af do i § 4 nærute 
Havne, og forinelen noget udlosses af ellCr indlades 
i sttmme, har SkibsførPren nt melde sig i 'l1lwrRhavn 
hos Lanrlfogdcn og i de øvrige 6 Havne hos vml
konnnomlc Sysselm:uul"), til homelrlte ~Uml>edsmæml 
at allevcro rle ovenfor nmmte Skihs]lll]nror og, efter 
at c1i:me- ern 1wfnnr1no i Orden og t1Prom fors.rneclt~ 
med Pnategning. at erlægge den 1Jefa1Pt1e Lmstenfgift-1) 

.samt Ankerpen go: 5) SkibsfurPren lmr clerlws under sin 
Haancl at tilstille wdkommemle Oppohorselslwtjont en 
Angivelse af generelt lnrlholrl over Skibet, dets Drægtig-
hed op; l-adning. Skulrle Skibsføreren ikke være forsynet 
meil rigtige Skilmpapirer ellPr behørigt Snndlwdspas, 
~kfll '"<lkommcndo l~mhedsmnnrl væ1:" horettigflt til 
nt anstille og navnlig n.t undorknste Besmtningc11S 
Snndhe!lstilstnnd tlen forn!H1ne Undnrsogdso, og Pl' 
SkibRføn•ren f0111ligtflt til i rlet hele at holcle Big rle 
Potskrifter eftt~rrettnlig, som nE Øvriglwtlon gives til 
Afhjælpning uf de forefundne 1\Inngler. H) Ijigelelles 
kan Oppe1Hlrse1shetjenten, nanr han formPnnr, at 
Lrostedru'gt.ighe!len ej er rigtigen angin~t, foraniellige 
Skibet maalt, hYortil Amttlt uden Ophol•l skal trælfo 
fornøden l<'omnstnltninp;. 7) Tmirllertirl lJlirt•r J,,~stfl-
ufgiften at erlægge i Henhold til Skihs}mpirerne og 

1) Ileregnes nu mell 6 Øre ]n-. 'l'on af Netto-Drægtigheden, 
se l{ousulnts~Gc1Jyrtn.kst (Nr. 28H) 15. December 18!13 § l 
Nr. 1. n. (Lovtill. Sitle DU7). 

2) Sna!lan Sundhedsattest eller Stm1lheclspas udstedes af Kn.
rantronekommissiomm (udenfor K!lhHtætlernc af Embeds
lægen) og medd!!}Cs uden Betaling, sC deu for det tWrigc 
Kongerige gældende I~ov (Xr. H7) 2. Juli 181:30 § UD. 

:J} .lfr . .Bek. 25. Felmmr 18D7 § fi, 
4) Jfr. llU Lov (Nr. H) 30. Marts 18\12 §§ 2 og 14. 
") Se Side 102 Note 4. 
G) Jfr. Lov (Nr. 70) BO. Marts 189U § 2 og Jlek. 25. Februui· 

1897 S§ 1 og 2. 
'1) l•in snadan Eftcrmn11ling Yil der, navnlig efter at J;æste

afgiften er ophævet, ikke lettelig lJlive SpMgsmanl om at 
foretage alene af Hcmyn til Afgiften (fi .Ure pr. 'l'on, Lov 
30. Marts 18H2 § 14); men i øvrigt l~emyndiger Lov om'Sidhes 
1\Ianling af JH. Marts 1867 § 17, 2. Stykke, vedkommende 
Embedsmænd til for Tilsynets Skyld at cftermaale Sldlw, 
sanledes at Udt:,Tifternc derved afholdes af ]•;jeren, hvis 
unnmeldte Forandringer ere foretagne vetl Skibet, t~llcrs nf 
det -offentlige. Tillige maa mærkes de med forskellige 
fremmede Stater intlgaaetle Overenskomster om Anerken
delse af fremmede Slåbsmaal [se herom Kousulats~Instruktion 
lNr. 28ti} 15. December 1893 Bilag 8 (Lovt. Side ilil:l)J. 
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1855. Udlosning 11t tilstede. Dersom l\[ltlllingen girer det 
21. :nrarts.Resultnt, at I.~[PsteilrægtighedPn ej N' storn~ em1 den, 

Skihspn]lireme mhise, afhol<les Udt,>'iften ve<lllrMliugen 
af det offentlige, i modsat ]'uld af Sld~peren, der da 
har at dterhetaln det manglende. J< ur den rigtig 
erlagte Lmsteaf1,>'ift meddeler O]Jpehørselshetjenten 
SkilJSfHreren l{rittering O'r er denne Kvittering 
Hjenmwl for Skiweren' til "paa denne Ile j se, inden 
han furlader ØPme, at rmlohe en eller flere af de 
:nulre fæmske Hame uden at hetale Ln•steaft.>ift. 1} 

Nnar Skibet, efter at have Jtiareret i en af cle i § 4 
lHt'vnte JI:trne, nuløller en anden af disso H:t,~ne, 
]Jiiver 'l'ilstaal'lsen for cle rigtillen erlagte Afgifter at 
forerise i ~llhorshnrn for lÆntlfo~jden og i de ørrige 
HaTne for veaJ.:ommende Sysselmand, og af <Iisse 
Emheilsmænfl at forsyne nu~<l Pnate::,rning om lfore
·visningen1 men anløbes et u<lenfor bemeldte Havne 
hcliggt~nde Stnd, vil ~rilstaaelsen vmre at forevise for 
tlen der ansatte Karnntæueops,rmnnand, 2) tlt'r da tillige 
OVllOlllm·er de 1JPfalet1n .. A.nlroriwnge. :l) I?ormden nandan 
Borevisning ogPantegning har fundet Ste!l og de befalude 
.Ankerp.Pnge er~> hetaltn,3) mtut aldeles ingen JTttndPl llrives 
fra Skihot hwrlwn vetl f:lnlg eller Intlkph. l'M ln•ert 
Stl'<l, hvor noget er l11det eller losset, slml til ve<l
kommende OJl}Whørs<'lslJctjeut iudsewles Brretning 
t1erum. ·') § !l. Den 'l'oltlfrihed, som hi<ltil har vmret 
tilstnaet Fa:roerne, slml indtil viclere vedblive fmavel 
for de Varer, som fra et indt>nlamlsk Stetl mlførcs 
til hemehlte Øer, som nnnr fa'rosko Varer itulfores 
til et nnd('t iiHh•nlnrulsk Sh,fl, og sknl derhos den 
Afgift af l }JCt., HOtn hitltil er bleven crlngt YNl ffl'rnske 
Varers Udførsel fra. Danmark til fn•uunede Steclet\ 
for :.b'remtitlen lJOrt.fn1de. Saa skal og ~rillwhsafgifteti 
forblh·ø ukrævet for Hkibe :tf 16 Kommorcelmstors Dræg
tigbod og c1ernm1er, som anskafres fra Tidlandot for at 
an rendes til :Fiskeri og Yarefon;el mellem selv~ Fu•rm•rtw,. 
saa !m ngo <le fin !lo stm!lan ÅllVl'lulelse. '') § 10. Hot til 

1) .Jfr. nn Lov (Nr. 44) 30. ~farts 1892 § 14. 
!l) He Hek. 2li Felmtar 18!)7 § H. 
3) Se Sido 102 Note 4. 
4) .lfr. Justm. Skr. 28. Oktober lBOi. 
'') If!1lge Lov (Nr. H:!) 11. :Marts 18\12 Rkal § U, sitlRte Pkt., 

affattes saaledl:s: nSkilw, som anskaifes fra Udlandet for 
at anvendes til Yaref1.1rsel nH•llem selve Fæn1erue dier 
'Fiskeri, fritages for TilkølJsa.fgift. Gaa de over til at lw· 
nyttes }JUa nntlen ::Maade, bliver Tilkøbsafgift at t~rlægge 
efter de for det JJV'figc Rangerige gældende UeJller'1• [Tii~ 
killJsafgiften er H })Ut. nf KrJhesummen eller Taln;ations
Yærdien; dog for Fyrreskille (o: Ski h e, byl!gcde af europæisk 
l<'yr) paa 100 'l'ons Drægtighed eller tle!'ovcr kun 2 11Ut.] 
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nt c1rivc Handcl pua Fænl sknl tilkommc enhver, 1855. 
som der holaer Dug og Disk 1), som er 25 A ar gammel :!)21. Marts~ 
og nf uplettet n~~gtc. Dog skal den, som agter at nml-
Hætte Hlg som Hant1lem1e i Porrejen hos Sorenslcriø 
veren3) erhn~rrc et Antngelst>Rhrev tilatmnatte etal}lPrc 
Handel part det nf ham opgivne Stecl. J<or et srm
dantAntagelseshrev erlægges til Sorenskriveren") 2 Htll. 
Rigsnwnt. ") § 11. Overtrædelser uf de ovenfor gi m e 
Forskrifter om. hvorledes der skal forhohles wil Be
sejlingen nf PR~roernc, ved JJossen, Laden og Handel 
med Øerne, straffes, for sna viclt de ej udgore nn 
sært'gen grovere Forllfyliolse, Raflsom Bedrngt,~ri e1le1: 
:Forfalskning, med Bøder fm lO til 100 Hdl., dor 1 
Gentagelsestilfælcle fortlo],Jes. lJ'or tlisse Boller 
lueiler saavel Skih som J,adning, og lmu der rtf den 
sidste ved Auktion sælges san. -ineget, som lwlwves 
til Mulktens Udre<lelse og Dækning n! Omkostn!ngc•rne. 
For nwlrc Overtrædelser af dennn I.JOY, nnvnligPu fur 
nherettiget Handel i Almimleliglw<l, hn<les forste linng 
frn 5 til 20 Rdl., mulen Gnng frn l O til 40 Jt<ll., tre<lje 
Gang og frcuuldcs frn 20 til liO Hdl. § 12. Do 
FreHnnede: som besejle Fmrøcrne, ere i nvrigt pligtige 
til at rette flig efter de i L:uulet gmldmule ];ore, og 
er det l1olitieh; I>ligt nt vnngn ove1: denne Lov::; Orer~ 
holdelse i det hele og nt forfnlgn Overtrn•tlp}sPr af 
samme som offentlige Po1itiHnger. De i<lmute Hotler til-
falUe Amtets Jfattigkru;:w. § 1:1. Prh-nte Sager mellem 
Ile Frem1ne!le, der· lwsnge ·1fmroerne, og Øornes ]Je~ 
boere, som o\1stan. i Anledning af dPn i denne Loy 
omhandlcclc : frmtlt>l og t:Hdhs[nrt. ville', mwr nogen 
af Parterne dot lwgmre~ vrere at ht~hnwllo vetlliJkstr:t~ 
ret under de for H11~ og Gæstorets-Sager forPskrevne 
Ji'omwr. § 14. Alle om Handelen plut Færoc>rne ml-
givne Lovhesh1mmelser skulle, for :;an. vidt cle ikko 
e ro lwkræftede yp(l u:t>rvmrt>mle Lov, være oph:evetlo 
fra 1. J:unmr 1 ~Mi, dog metl UmltHg(~lso n f BPstem~ 
melserneJ om ~Ina l og Yregt 5) samt om BrHkaffenhodnn 
af tlc Ynrer, hvonurd .Afgifter af In1lhyp.-g-orne sktlllo 
er1mggos. H) § 15. Et Aftryk nf na~rv:en•mle Lov, om 

IJ .Jfr .• Jnstm. Skr. 13. Juli lRG:J. 
2) Jfr. Justm. Skr. a. Juli 18!1:1. 
3) Nn Lnndfogtlcn ifølge Lov (Nr. 70) 7. Maj 1881 ~ 2. 
"> Nu if~llge sidstanforte l!estemmelsc: fiO Hr. til lige Deling 

mellem Færø Amts Vattigkasse, og Hepartitinnsfond. 
r,) Se herom l<'r. lB. August lHJO § 7, jfr. Ju::;tm. Skr. 18 • 

• Tuni 18f>7. 
6) T~ortfultlct ,·etl Lov om lndf!lrelso af en Kapitelsta1,st part 

I~' rorøerne af 16. Pcbruar 1&/56 § 2 {'væsmlig enslydeude med 
Lov l. Maj 18GH §G), hvorefter Skatter og Afl!ifter m. v. til 
Statskassen s'kttlle betales med !)enge efter Kapitelstakst. 
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1855. fornø<lent i engelsk eller hollaiHlsk Orersættelsc, 
21. ~Iarts.hlivcr uf KarnntæHeops}~Iet ve<l 2\nkomsten til Fror

øerne at me<ldele de Skippere, som ej dermed cre 
forsynede. 

28. ~Inrts. lndm. Skr. i\Ied Hens.p1 til, n t det i Loven 
angaaemll' HigHdagsvalg patt Fmrøorne af 2U. De~ 
cmnbl~r 1850 9 2H er bestemt, n t der, naar der til 
et nyt Valg tilJ?olketinget ikke stiller Hig mere end 
ecn Kandidat, og lmn ikke bliver vulgt, fordi han :ikke 
har opnaaet orer Ilalvclelen af de n.ft,Tixne Stemmer, 
skal herammes et nyt YalgnuJ<le med mindst 3 Ugers 
Varsel, der bekendtgøres i Præstegældene efter )l 21, 
havde Amtet fores1mrgt: l. om Dagen, }llla hrilken 
elet i orennrcvnte Lovs § 2!1 omtalte nye Valgmøde 
Blml afhoiU.es, skal herammes uf Amtmanden; 2. om 
clen eller de nye Kandidater, som agte nt stille sig 
til cl otte Y nlg, erc berettigede til n t anmelde elores 
Kanelidatur med et kortere Y ru:sel en el det i J.Jorens 
§ 18 foreskrerne; og 3. om den Kaneliela t, som op
rindelig har stillet Hig, men ikke er l1leven valgt, 
slral vecl det nye Yulg atter s1.ettes under Afstemning 
tillige med den eller de nye Kanelidater uclen Hensyn 
til, mn han specielt har stillet sig pa:t ny eller ej. I 
denne Anledning udtaler Ministeriet folgencle: ad l. 
Da LoYen af 2\1: December 1850 § 21 i Almindelighcel 
fastsmtler, at den Dag, paa hvilken Valg til Folke
tinget slml afholdes, hOstemmes af Amtmanden, maa 
l\Iinisteriet med Amtet være enigt i, at Dagen, paa 
hvilken Valg Hknl foregna, ogsan. i det i ~ 2~ om
nwlelte 'l'ilfæhle man herammes af Amtmnnelen, uagtet 
siclstnæynte § kun mm] Hensyn til BekeiHltgorclsen 
i PræBte~æ1ciene henriser til ~ 21. ad 2. Det fore~ 
kommer :l\Iinisterid lclal't, at Amtmanden, som ilertil 
lwr Bemyntligeh:;e i den oftnærnte ~ 2~) ("minU.st 3 
Uger"), ulticl hor fastsætte Dagen f;,,. det nye Vnlg 
med en Htl:tdau l?!ist, nt iler kan hlire Tid for den 
nye Kandidat, som m:wtte ville stille sig red det 
andet .Motle, til at ingttago lforRkrHtcrne i Valglovens 
§ 18, og hviH AmtmaiHlen i noget 'l'ilftt~l!le skulde 
!Jt>rnuune Valget til B-Ugers-Dt~geu efter clet sielste Valg
llHHle, hmrtil Ordene i §en synes at 1,<irc ham Ret, 
ma:ttte det uden 'l'vivl antagt!H, at den Kandidat, 
Rom hBviste, at han S lUl snart som muligt, straks 
Pfter nt Berammølsen :tf Yalgdagen var bleven he~ 
kc>nelt 1n1a det Steel, hvor han OlJholelt sig, gjorde An
melelelso om at ri!lo optræde som Kamlidat, muatte 
n<hnitteres som sa:u]an veU Yalgmodet, uagtet han 
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ikke luwde opfyltlt J<'orskrifternc i Valglovens § 18, 1855. 
da det efter § 2H sknl være muligt, nt en nlulen28.1Iarts. 
J{amlidat skal' kunne stille Bi({; men denne Kollision 
mellem Yal"lovcns " 18 O" " 2!l som hitlrorer fra 

l"> 'ti t':! 'ti ' • 
en mindre hddig Affattelse af !j 2!l, hør formentlig 
Amtmanden søge at fjerne vetl Ilt give de eventuelle 
J{antlidater en passende 'J1id til at indgive deres 
Aumcltlelser om, at do U!;le 11t stille sig, ilulen den 
i Valglovnus & 18 foreskrevne Frist, og det andet 
Vulgmmle sn>iletles herammes mPtl 4 il fJ Ugers Frist 
i ilet hele, hvilken Berammelse tilkommer Allltmn.nden. 
tul3 . .l\linisteriet :mtnger ikke. n.t den Kmuliflat. som en 
Gang Y('tl det første Yalgmode'lwr fylclestgjurt ae i y nlg~ 
lovens§ li:l opstillede Betingelser, sknltle være forpligid 
til em1nu en Gang til nndet Vnlgmotlc nt opfyltle 
Forskrifterne i bemeldte §. IJigesom det twmlig i 
og for sig er det naturlige, nt den~ som en Gang 
hnr stillet sig som V nlgkanditlat, ikke anses at -r ære 
trnadt tilbage, fordi Valget oj kan tilontlebringes pna 
<let første V ~tlgmmle, itlet han o j har f anet over Halv
Uelen af de ufbrivnc Stemmer, saalecles er !let aahen
bnrt urigtigt at anse dnt første Valg for nt være 
n n nul l e re t y ed dette Urlfaltl n f Stemmegindngcu, 
d:t tlet efter Slntningslwstennnelsen i Yalglovens ~ 2~1 
w1en videre bliver et fnld::,l)·hligt Ynlg, unar ingPn 
nntlen stiller sig vetl llet andet Ynlgmotle, hvomf 
fremganr, nt Yu.lget kun er suspenderet, i1H1til det 
viser sig, om en anden Knndidat stiller sig Yetl dPt 
lmtlt't Valgmøde, der sanledes m>m betragtos som en 
J<' o rts ru t te l s e af detførste :i\Iølle. Ynlghanil!ingen kom
mer saalel1es til at omfatte begge1\Imler, som Dele nf 
et }lele, ·og det ligger da naturligen lwri, at clen, 
der en Gnng lovligen har :;tillet sig til Valg i Over
cnsstennnelse metl Ynlglovens § 18, ikke helwver at 
gentage dette. Denne Mening' SJ11es ogsaa. at hare 
Urilene i Slutningen af oftmPvnte Lovmm § 2D for 
sig, thi nnnr tld tler hetltler: "har der ikke (til tld 
lwr:murwtle 2. Ynlgmntle) stillt•t sig nogen mulen 
Kantlillat1 betragtes den forste Rom valgt tulen ny Af· 
stemning", su.a ligger formentligen heri, u t ilet forste 
Valg eo ipso er gyldigt, uden at tlnr henrities til nogt•n 
mulen Bøtingelse, ej hPllor til den Betinget-m, at Kandi
daten pau ny skulde have stillet sig til <let andet Yulg
møde, som nnller den nmvnto ])1orudsætning bliver orer
Hødigt. Yelnwrt her i Kongeriget eftpr tiet almimleHge 
Bud i I,oven af J(j . .Jnni 1849 § 24 den Kmulitlat, som 
har stiild sig til tlet forsl<l Mode, men ej opnanrt 
oYer Halvdelen uf tlc afgivne St!~mmcr1 atter person-
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1855. ligen fremstille sig for Y ro] gerne ved det andet ]\føde, 
28. Marts.naar han ikke har lo digt Forfald, men denne J>Cr

sonlige Fremtræden fintler ikke StNl JHUL Fænwrne 
og er noget mtdet eml den i Valgloven nf 2!!. De
cemlwr 1850 foreskrevne Fremgangsmruulc. I øvrigt 
er det en Selvfnlgo, at :Ministeriets Pormcning om de 
foranforte SporgRmanls Besvarelse ej l::an lmve nogen 
afgørende Betydning med Hensyn til Spørgsmaalet 
om et foretaget Valgs Gyldiglwtl, d11 Afgørelsen 
heraf tilkommer vedkommende .A..fdeling af Rigx~ 
dagen. 

(U tr.) 

20. April.. K. U. ]\[. Skr., hvori - i Anle<lning af Amtets 
Forespnrgsel, om <let kan :mses som l'ligt for Amt
mnn<len at hesorgelnrlkøh for Kirlwknssernes l~egning 
af Genstande til Kirkernes Bmg, - smrcs, at d>t 
den væspnligste Grund til, at deslige Indkøl1 l1i<ltil 
ere lwsorgede nf 1\:irkeinsJJeldionen eller Amtmandenr 
uemlig at Bestillingerno mnattn ske gennem Han<lels
forvalten•n i 'l'horshavn, for Fremtiden bortfalder, er 
det -lm~wt for ri:,rtigt, at Kirkeværgerne selv herefter 
besørge Indkøbene. 

tUlr.) 

u. Juli. Jushn. Skr., hmri udtales, at det, efter at Fær-
nerne ifo1ge YnJglovPn af 2H. Docmnher HF10 ere 
Tt'JH'H~senterNln ]HUt Higsclage n, og G-rundloHm Slut~ 
ledes fultlstwndig er traadt i Kraft for bemeldte Øer, 
maa antages, nt !le nf Higsdngen Yetltugne og af 
1\:on~:wn tdmlfwstede l1ovo ogsua. erc gæl<lemle for 
},mroerno, 1war der ikke i Lo;·eue selv findes nogen 
utltr;rkh:elig Hestemmeise om det modsatte, og at 
sanledes Bestemmeloerne i kgl. Hesol. !i. Juni 1S21 
lwrve.J ere horlfaltlne. lilinistmiet hcordrer i Hen
hol<l hertil de i Annme 18ii2-54 udkomne Love 
tinglæste pna Færøerne. 

(Ulr.) 

li.Oktbr. Inilm. Skr. i\Ierl Hensyn til, at man hidtil p:m 
Færnerne lurrde Rom TietingPlse for, nt nogen 
lwncle tiltræclc en 1!-,æsteg:lfll'll, fordret, at vedkom
mende skulde vrerc fulllmyudig, r•nten ved nt have 
fyldt sit 25. Anr eller ved at have erhvervet illyn<lig
li:t~dslwvilling, mulrug Amtmnntlen, - nreHt at lw· 
JUfllrke~ at der formentlig ikke. findes noge-11 Hjem~ 
mel Jor dmme l)raksis i den n1mim1e1ign ]~ovgivning, 
- om, at det ved Jllinis!t•riels Hesolution mnntt" 
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]>lire afgjort, om der frmndl'les slml forhol<les van 1855. 
den mmnel<lte li'ltulP, Piler om der kan mlfwriliges17. Oktbr. 
lhcstehrev til enhY<~r, der er mymlig muler Kurator, 
n:mr det for JWTigt go(ltgoreH~ at han lwsill€ler de til 
nt lwstrTo en Ji'wstngan.r<l niJ<hemligo Egenslmlwr. I 
Gem;va'i· herpaa m1t:ller 1\linist<•riot, nt ~"'æstehrev vel 
ikke hør na•gtes !len mimlreunrig<• med Kurntor~ n:utr 
Dødsfald eller ll.,æ,qtorens Sragdiglwd gnre sa:ulant 
for!Hl<h•nt. men nt U<ls!etldsen nf Fmstebrev i mod-
sat ~'ilfæl<le ]Jør mlswttes, in<ltil <len p:wgæl<len<lo 
hm· otmnaet ]j""~ultlmyndighe.tl. 

(U tr.) 

J,ov for l<'mrocrne, inclcll!Oldende nærmere Ile· 1S5fl. 
stemmelser om Underlwhlningsbiclrag til 1111'gte 2.~. Jan. 
11om. § l. Den i (hn·tmsstmnmelse me<l Fr. 11. 
Oktober J7{j!J 1) Ji'n{lereu til et mhmlor .iEgtP~lwh avlet 
]3nrn pnaliggt•n<le Forpligtoho til at hi<lragn til Har-
nets Un<lcrlwl<lning indtil tlets l'yhlte l O. A:tr sknlnn<lt'r 
do nn~rmere BestmnuwbPr, som indt'lwltlt>s i wer
YiPl't'lHle Lovs R a~ for }'remtil1{1ll Yt•tlhlive, indtil 
llarn<'t ha.r opnanot 14 Aars Al<ll'ron, <log at Hi-
tlrnget for de Hith;tc 4 ~\ar kan vml HrriglH~l1BllS 
Ji10l'alll;tn1tuiug netlsættl's uwlL·r <let, som for Ilt• forste 
10 A:tr har Yæret hestemt. - - - § :l. Et i 
lllmUør uf Fr. 14. Oktober 1763 og nn'ITa'remlc• J,oys 
~ 1 lfaderen til et uægte Ban1 nf Ørriglwtlen pau-
lagt Bidrag til et s:t:ulaut Barns Un<lPrhol<lning hhrPr. 
lUlfir Betaling ej har -ra·rPt nt PrhoWe, ]l:lll Yt>!lkmu: 
memks Bcgu~ring nt afsone me!l ]"":engsd pan Yanil 
og B r ml efter ile l Fr: 1 G. 1\ ovemher 1 R:3G § 5 h11lt•-
lwhlto Hegler. Dog skal Bnmets 1\fo<ler, n:wr hun 
hennmdt•r sig til l-Jrriglw1len for at forhi'::el/H~s til 
det hewle hos Bnrtwfadereu tilkonunPJuln ii1 rag til 
]iarnets Underhohlniug, alPue vrPl'P herettigPt til at 
faa Ut1pautuiug 2) og Afsoning anvPntlle for ilet sidste 

1) llf'n auf11rte Forordning ly!lcr snttletle:;: ..,1Jen, som er Fader 
til et uægte Barn, skal lige med 1\Iodcreu lnme Omsorg 
for dets Optlragelso og dter }Jans Vilkanr 014 l 1'ormue er~ 
lægge i det mindstH llalv!lden af de Omkostninger,_ som 
Barnets nødtJJrftig:e Utulerhohlning citer Øvrighedens Blnm
neude udfordrer, og dermed kontinuere, til Barnet er 10 
Aar l!fllllffit!lt. Ji'indt:s nogPn Barnefader herudi va;ger1i~, 
skal Ønig:heden forhjælpe 1\Ioderen, som har Barnet hos 
sig eller lwsørger dets O]Jdragelsn, til at uytle nf hans L1Jll 
eller anden Indkomst tld, bnn sanledes skal betale til 
Barnets Um1erho1dnin:z og Optlrngclse." 

2) Jfl-. Lov (:>Ir. 40) 30. Marts 18\J! § l Nr. G. 
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1856. 
28. Jan. Aars Bi<lrng, hvorimotl hun i HPIN'ClH1P til den Un

derlwl<luingHhja'lp, H om i de forbigangne ~\aringer var 
forfaldPn, kun sknl havp pPrH<mlig 'l'iltnle til1~ndcren. 
13nrnets Jfad(_w kan ej frigure sig for t1en lmm pn a
hvilenrle Porpligtelsc ve<l at tilbyde at modtngo og 
forsørge Barnet, men 1\Ioderen <~r berettiget til at 
1HJholile Barnet og Øvrigherlen f011Jligtet til Rt for
hj<elpe hende til at erholde af I•'rulerens Formue, 
Lou ellPr tulden I ndkonu~t det Bidrag, hnn er }>lihrf:ig 
til at urlredc. § J. Ligesom Fr. 14. Oktober 1763 
ikke oplmwor tlen Forpligtelse, som ifølge Naturens 
Hwl ]HtnliggPl' Fallel'l'll til nudt'r Yisse Omst::endig
hc<l<'r (f. lDks. nanr ~I()(leren dor), og for sna vi<lt 
han dertil lmr Enu_•, i nt HtHlTP Omfang at snrgo for 
sit mPgte Barn, snalt'<les knn heller ikke den i uær
Yll'l"<'tHle J,oys § l imlehol<lte Best<'mmelse, der lmn 
nugnnr dt1ll Pligt, som under tle sa~dvnnlige ]?m·hold 
JHtaligger Jlarnefatleren, og som. C'r Hn~rdeles ':.Praugs
milllPr nnclergiret, gure nogen Indskrænkning i den 
mpre mistrakte }?orpligtelsc, som ellers knu paa
ligp;{~ ham. 

ftled foranstanende I .. ov mna 1m sammenlwltles den for 
1wle Kongeriget gæltlcntle I.ov (~r. 75) om Underholdsbidrag 
til litlrn, der Pre' avlede tuleufor JEgteslmb, uf .'J • ..Ajwil 1900, 
1n .. is TH!seulige Indhnhl er f!ll~entlc: § 1. Den Falleren ifølge 
Fr. H. Oktober 171.ii3, jfr. (for }i'ærøerne) Lov 28. .lnnuar 185() 
~ 1, .pnahvilen(h~ UntlerholdsJllip;t kan, 11\is Barnet efter fyldt 
1·1 Aars Alder fh:mtlcles trænger til Hjælp, udstrækkea indtil 
det fyldte 18. Anr. Bidragets St11rrelse og Varighed f11.stsættes 
af OnnJvrighcden, § 2. .Moderen (eller 11'attigYæsenet i ltmulcs 
Sted) kan forUre Faderen tilpligtet at mlrede mindst Halvdelen 
nJ de smrli,ge Ud.t,>iftf'r, som Bnrsclfmrden har medf11rt for hende. 
§ 3. Faderens l_lfHlsho eller i uskiftet Bo siddende I~ukc er 
under viBse Betingelst!r forpligtet til at udrede det ham paa~ 
hvileude Underholdsbidrag. § 4, Nnar et Bidrag, som JHU\
llvilcr Faderen iftllge behnrig forkyndt Ovcrøvrighedsrelloln
tion eller af OnnJvrighetleu stadfa~stet Forlig, ikke Votales i 
rette 'rid, kan l\lotlPreu faa dt~t (dog ikke for kortere Titl end 
1J"' Aar og ildw med større 11eloh entl et af Overøvrigheden 
faEtsat ~ormalhitlrng_) udbetalt af det offentlige, hvis Iinn er 
fm'S!lrgelsesherettiget i Kongeliget og om Utlhctalingen frem
sn:~tter 1nundtlig eller skriftlig Begmling til Politimesteren (Land
fogden) samt til denne afgiver l) ,·mlkommendo ltesolntion 
eller Forlig, ~) Lercattest for 11arnet, B) Attest fm J{ommunal
hestyrel::Hm (V'orstantler&kahet) i sin Opholdskomnnme om, at 
lJemles Fornnwforhold og Erhverv ikke tillade hende selv at 
sørge for 13arnets forsvarlige UnderboM og Opdragelse, 4) de 
til hcnd1os Ha1ulighed. stanende Oplysninger om Faderens Op
holdssted og For:;Ørgelsessted. §~ 5-8. Ihis Politimesteren 
(enten :iffdge de foreliggende Opl);sninger eller efter foretagen 
l"ncler:Hlgelse) slwnuer, at Faderen er i Live og OJl1tolder sig i 
l{ongeriget, utlhctaler· lmu Moderen Bidraget, som derefter spges 
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erstattet hos l"nderen eller hans I<'orsørgelseskommune. m~ 1850. 
draget lJetmgtes muler visse Betingelser som en Faderen (ikke 28. Janw 
:Moderen) ydet l"uttighjrulp, En Bnrnefailer, der s1ryltler for* 
faldent Bidrag, skal, naar han flytter fra en Kommune, under 
Dødcnnsvar ~øre Anmeldelse til Politiet. Det offentlige mlhe~ 
taler ikke 1\loderen Bidrag, der ere forefaldne tll Betaling l 
Aar eller mere, for Begæringen fremsættes, men skal dog bi* 
staa. lwnde til at fan. hele det lwude tilkommende Bidrag ind* 
drnvet hos Faderen. § f), Samme Het, som :MoUereu lmr 
ifølge foranstuaende, har den, iler efter hendes I>ød, Bortrejse 
eller lignende 1uh1vor den fal{tiske Opdrngennymligbed OYer 
Ilantet, samt l•~nttibrvæsenct, nnar det forsorger llarnet. l~fter 
1\Im1erens l)rHl kan l•'atlercn ikke fordre 13arnct udleveret til 
Jtorsørgelse, med mindre han enten lmldlyscr det eller faar Til~ 
Jntlelse ~ tlertil n f Ovenlvrighedeu Jlnn. Barnets Opholtlssteil. En 
Earnefader, der t:r behørig tilpligtet nt lu:tnle Undcrhol!ls~ 
bidrag, og hvis Opho1tlsstecl iklw vides, kan 1\foderen eller 
andre vedkommende fordre efterlyst af Politiet. 

J,ov mtgaarntle Urnmlvmscnet i Tlwrslutvn }JUit 28. Jan. 
l'mrnerne 1). !l l. I 'rlwrshavn og ]HUl dPn GrnlHl, 
som n't,YJ.WR til By{'n, maa herefter pna forlu•n uhew 
hyggede Pladser ingen nye Bygninger opforPs, mPt1~ 
minclrP G :u]pn fnnr <'Il Brl'c1<1e af i dl'! mindstr; 12 
Alen og Afstanilnn -fra c1P na:rmest omkrin,rliggt'IHlo 
Husn "g Bygningnr hliYnr Il Alr;n. !j 2'). '\7 <'<1 Op
forehwn af Skorsh'nr~ bliver det nt ingttag(l, nt il<'n 
11ot1crr.;;te Del nf smm-rw fra Arnestedet og ineHil 
Loftet steche t•r forsvarlig OJllnurel al l\!ur- , Plll'r 
KampPSt(\11, men fra Loftet og opacl kunne ae fw·m--
delc•s som hi<ltil oplorcs af Bræder. I B>Uttlmmo 
nf ]~rrrdt-r opforte Hkorstene mna niPile hrnges 'l'Hrv 
elJPr R!Pnkul til Br:endsel. Dog tillades <let Jncl
YannPI'lW unrltagelsesvis i dem at 'hr:eiHle Brwm1n for 
at l'Pgn J\ocl f•llrr Pisl,, mPn nlPne uneler «'len l~t•tin-
gp}Fa~, nt clt~r hnn~s et nojo og nafbrnilt TilsJ11 uwil 
Ilden, samt at <Id fortul er mmteldt for Lanclfogclc•u. 
§ 33). De, som have BagProvnP, slmllP Ya're forplig~ 
te<le til ut holdt> disse forsJ1H'de uwd strerlw og for
s\'arlige J\Tnre. Nnar der YP!l Bagerovne fnr<•ihulPs 
1\InuglPr, kan L:uulfogtlen :forllyil<' ,·etllwmmen<lP at 
lJI'nyttc hemelcltl' Onw, in<ltil ck forr;!undne lifangler 
!'re. afhjulpne. . !j J. Ild eller Glo<l<'r maa ikke hrer"." 
:fra et Hus til et mHlot, Puh•n OVPr Gnartl uller Gtttlt>, 
lllHler nala~n Hinmwl, met1mimln• clc>t H1n'l' i r>t tHw 
lukt Knr. * 5. lngPn maa ryge 'rolmk }HUl Atedt>r, 

1) ,lfr. Lov (Nr. 71) 7.1tl!~j 18Hl § 5 o,:r Anori1.1B. August 1HSG. 
2) Jfr. :mf . ..:\.uordning ~§ l, 2, a og 4. 
:!) Jfr. nnf. Anord. § 1, sidste llkt. 



112 Lov angaaetttle Dmndvu~senet i Thorshavn. 

1856. hvor Hør, Hamp, Hø, H øvlspanncr eller amlrc lig
.28. Jan. nent1e Genstande, som lmRtig kunne frengo na, ere 

lwnlagte.. I lige l\Ia:u1e mrut ingen ryge 'l'ohnk under 
aaht•n Himmel i Nærheden af Høstakke, uden at 
Pihl'll er fursynet mctl Hwtte. Ligelerles skal al 
~kydning paa Gaderne i Piler nmr verl noget Hus 
være aldeles forhuileu. § (l. l<Jj holler man iler 
stohes LyH, smeltes 'l'nlg ellPr deslig<~, hrændeH 'l'ran 
smut kogeR ~rj:rre, B<'g og Fernis om N atten, hvor
imUfl snadnut alene mna Hkc om Dagen tmiler Iagt
tagelm nf fornoden Forsigtighet1. § 7. I Byen man 
der ikke tørres Korn pna Kølle cllor ~otln. Sa:ulnnt 
mnn .. kun finile Stell i Huse, som ligge i tilhorlig Af
slant! fra Byen, efter IJ:mt1fogt1 .. ns nwrnwrc Bcstcm
uwlse. § 8. Bødkere, Sno<lkero og andre, som met1 
Træ og· Spaaner mugnas R1nt1le Rtrali:s horh;kaffe do 
S\muner, som fulde ved åeres tlaglige ATlwjtle, til Pt 
si di:Prt og afsides Sted, hvor ingen Ild eller ].jys 
kommer. § !1. Alle Husfwtlre og Husmlltlrc lun· 
hnYl~ lntlsei'ntle med, at deres BJirll og 'J'yemle for~ 
Higtigen omgans nwcl llcl og LyH, og til tlen 1!1mle 
istt'l' }mase, at Lys ikke klitH'S l'lllt Y regge, BonlP, 
J~mnltP eller nogt't aJHlet satulant Stod, nt jugPn iHtl
fimh•r sig 1ned Lys paa Lofter eller Hudre fnrlige 
Atec1Pr 111lon i tillukte og velforrarede Lygter, samt 
at 'J,prrPnslw ikke mlkastes, førPml tlcu m· gnnske 
koltl ellt·r wl gmm<'mm•ilet metl Vantl. § ltl. A11<', 
som inHH1tagn freiUlllt-'de, t1Pr ankomme til 'J1lwn;~ 
lwn1, Rkulle gnrc de frenuuet1c bekemlte mt•tl foran~ 
fnrte Bt·s!rnnndst·r. --- § ll. 'l'il 'enhwr Emlwtls
l){)lig skal for Statskassens Regning anskaffes mt F:itige 
og PU st:t~rk BrnutlhagP, fomynet metl en .Tn~rnlucde, a 
Alt~n 1nng, og 2 :\ :l Stykk<•r 'l'oy pan 12 il l H Alt>ns 
l;ængtlt>, hvillcc Ktigt>r og Hrnntlhager me!l ~Pilhl'llllr 
sletise skulle forhlin1 n~tl i:lle<lernc.- ·-- -- § 13. Aml
JH!UH1Pu har det ØV(•1'StO rrilsyn med BratH1vtl!'Senet. 
I ovrigt panligger clt't L:uuUogthm som Polititnestt>r 
1wje at ptuu;e denuc Lovs Eftt•rlt•n~lse og mtn1lig at 
fure 'Til'lJ'11 med 13ram1ret1skalwrne. San har han og, 
JlatH' Ilt1:-rnuu1e opkommer, nt onn·tnge I\omnmutloen 
tli'rretl og lrmffe tm:u]anue ]l'oranHtaUniuger tilll!lPH;) 
Da}mpnin.g, som lttul mu-wr at nt~rP de lwusigtsnuessig~to. 
§ 14. ~ril sin As~ist<>nt :mtager LamHowlen en l\ImHl, 
som han ilertil iinder dm•lig, lig{'som han ogsan .. til !le 
-vigtigere Hetjnningl'r Hanvl'l vetl HprojtPrne som YPtl 
Brnntlnt>senets pvrigc Porrutuinger mlvæ1ger 11Pm, 
Rom han dertil fintler hct1:-;t s1dkkede. Ingen kan 
nlH1s1an sig for nt motltag·t~ dette Omlnul * 15. Allu 
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de af ByenR In(lYnnnere, ROm tlertil maatte findes 1S56. 
dygtige, skulle vrere pligtige til efter I.~nnc1fogdens 28. Jan. 
Ordre at møde tremlo Gange anrligen for at oves i 
n t mngaas lll(111 S}n·ojterne og øvrige Brnntlrmblmher. 
§ 16. Nanr Ildsvrr:ule opkommer, skulle alle nrhejds-
føre :i\Iandfolk j Byen være pbgtige nt møde vetl 
Brandstedet op; <lrr mlføro nit, hmd dem af Bmml
inspektøren eller lmns Assistent ]JOfales. § 17 1). De 
U.lgifter. som Bramlre<lskahernes Vedlip;eholtlelse mecl-
forer, u'rlredes af 'l'horsh:wns IJHlvaunere i Forhold 
til B.rbrningcrnos Værdi efter en af };ttndfogllcn for-
fattet og , nf Lagtinget npprolJerct Ligning. § 18 . 
..Alle J:forsnelser imod de 1 c1et foregaaende anførte 
BestennnelHnr smut overhoredet nl uforHigtig Omgang 
med 11<1 op; Ijys l1live, for san vi<lt Forseelsen ikke 
1nantte være af clen Beslmfl'enhcd, at en større Straf 
km fill<le Sted efter clc nlminclelip;e Love, nnmlig 
Jroronlujngcn nf 26. lllmts 1841, jfr. Lov nf 20. B'-
lmwr 1852 2), at nnse enten me<l Boder, <ler dter 
Omstæncliglwdernc og den s1:ylcligoR Stand og Villmnr 
nnsæth•s for furstc Gang begauot Forneelse fra l{) Sk 
til 5 Udl. og j Gentngclsestilfæ1cle fm 32 Sk til 10 
RtlL, eller, hvor sær<leles skærpende Omst:emliglwder 
ore til Stmle, uwd ll,ængsol pna Vnntl og Brød, uden 
Hcmyn til, om I<'orseelsen har bevirket nogen Skade 
el!Pr ikke. § 19. :J<inbvcr Overtrædelse af denne 
J,oy hehall<lles wt1 Politiretten nfter de for offentlige 
Politisagers Beh:uulling foreskreme Regler. § 20. 
Alle mulre Snger, som ellers behandles w<l <>n Brnll!l-
ret, l1vor en s:uulnu er organiseret, Hansom UntlPr-
sugølse uf, hvorledes en Ihlsvtuulø er opkommen, Pllcr 
hvilke Uortlener under en Ililehraml lun-c f1mtlct Stel\ 
m. Y., Hkulle ligelodes henhøre umler l)olitirettt•ns 
Behandling og Pankemlelse. § 21. De l\!ulkh•r og 
Strafhmler, som falde efter denne }.JOY, in<lknsscres 
af l.Jamlfogclen og anvmHles efter hans af Amtmmule11 
approberNlo Forslag rlels til Helnnning for dc-m~ so111 
maatte -vise fortrinlig Flitl og Virlu.,;omhetl YPtl Pll 
opkommen Il<lsv:uull', dels til UndPrstottelRe for tlPm 
Rom YP!l en stuulan Lejlighed hlive hesk:uligedt> pn:~ 
Bm·lighetl eller l.Jommer. ~ 22. For Brandra~se.lnets 
ovenanforte Indtn)gter og Udgifter slml Lantlfogden i 
en smrsldlt Protokol. som dertil af Amtmnutlen auto
riseres, afht1gge am:ligt Hegnskab til Amtmanden 3). 

1) ;m·. Lov om ]l yen Thorsbavns plmnomiske Bestyrelse af 
lG. Fe!Jrnar 18Gil ~ 17. 

2) Se nu Straffelovens :!8. Kapitel. 
n) Jfr. nnf. Lov Hi. l 1'ebrunr lBGG § 2;). 

s 
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1856. § 23. :Forordningen af 22. ])[arts 1784 om Brand-
28. Jan. vmsenet i ~'horslmvn bliver herved aldeles ophævet. 

28. Jan. Lov om 0]Jrettelsen af en :Bygningskommls-
sion i Thorshavn 1). § l. Der skal i Byen Thors-
1mvn oprettes en By!,Tilingskommission, bestaacntle af 
Lmulfog<len, tren<lo af Byens In<lmanere blandt <lens, 
Husejere un<ler Ledelse af IÆ!Hlfogden valgte l\Imn<1 2) 
samt en af Byens Indv>mnere, som dertil beskikkes 
nf Amtmanden. - - - § 3. Bygningskommis
sionen skal, saa snart dens 1\Ied.lennner erc valgte,_ 
forfatte en nøjagtig :Fortegnels<l over do pM Byens 
Grun<l værende Vaanlmsc smut over de til hvert 
enkelt nf <lisse lwrendo U<lhuse og ulwlJyggmlo Pladser 
mml nøjagtig Angirelse nf l1ver enkelt Bygnings 
Y mnli og Sblrrelsen af l1ver Byt,111ings Grtlnd og 
Stønoloen af de uhehygg<'<le Grnn<l<', hvilket alt af 
Kommissionen nøjagtig skal indfures i en dertil ind~ 
rettet Protokol. Efter at denne :Fortel(nelso er af
fattet, skal Kommissionen forfatte en Plan til, hvor
ledes Byens Gader, offentlige Pladser o. s. v. ofter
haanden skulle reguleres. Denne l'lan slml derpaa, 
efter :rf Amtmanlien at vrure approberet, i ~:ritlens 
r,.,]J Silges realiseret. Udgifterne til Anskaffelse af 
<1en forna•mte Pl'Otokol saavel som n! de flere Proto· 
kuller~ Kommissionen mnatte finde undvenelige til 
den:-. Forhaw1linger og KurreH}lOIHlanco, skulle fon"~« 
løbig, indtil Byen erholder en egen Kusse, U!lredcs 
vetl en Ligning efter de i § S foreslaeme Hegler "). 
§ 4. N nar nogen vil bebygge en nu ulwhyggct Plads, 
skul saadnnt forst muneltles for Kommissionen. Denne 
skal tlerp:m mu1nrnnge, om Pladsen, eftpr smutlige 
1ilste<levmreude Forhol<l og mtmli" efter <len i § 3 
nmvnte I)lan, Pgner sig til Rehygg~lse. Kommissio'nen 
har derefter ]HUL Amtets nmnnere Approbation at 
l)(~StPmme. om l)l:ulsen mtm lwhygges eller ej, og i 
bekræftmide 'l'ilfrolde at fastsætte den Linie, som bur 
gireH Bygningen til Grulen~ og <le flero Regler, som 
samnw i Henseende til Siklwrhml mod lldsmadt>, 
offentlig Orden og LovlighPcl saarel ved Bygningens 
indvendige som udvendige Bygningsmaado finder for~ 
Tillden t, at der ingttngcs. Pna, samme 1\Iaade skal for~ 

1) Jfr. Lov (Nr. 71) 7. Maj 1881 § 5 og Anordning 13. 
:August 18l:iG. 

2) ,Tfr. Lov om Bym1 Thorshavns 11konomiske Bestyrelse 16-
}'chrnnr lH!iG ~ 14. 

") .Tfr. anf. Lov 1Hilll § 17. 
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holtlPs, nanr nogen uf cle i Byen nuværende Byg- 1856. 
Jringer nedrives for aldeles at ombygges. § o. Ved 2e. Jun. 
Ollforelse uf nye V unnhuse pu:t forhen uhebyggecle 
P nelser skal det nøje pa(lses, at de i Lov nugtLUemle 
Branelvæsenet for 'l'horslmvn nf 28. Januar 1856 §§ 
1, 2 og 3 foreskrevne Regler angnuemle Bygnings
manden iagttages. Dog skul dette ikke vmre til Hin-
der for Opfnrelse af St:tlcitter eller andre saadanne 
Imll10gninger, som i 'rilfælde nf lldsvnade hurtig kumw 
nedrives. § 6 1). NMr dot til større Sikkerhed i 
Henseenclo 'til Ildsvanelo eller for ut skuffe en lJOkrem-
mere Fmrrlsel eller af Hensyn til den offentlige Or-
den anses nøclvendigL nt en Gade gives større Bredde, 
eller at en offentlig l'lnds udvides, slml enhver, som 
ejer en ubebygget til Gaden stødende Plads, vmre 
pligtig til at 11fstaa san meget af sin Grunel til Gaden, 
somuuuttto unses fornødent, ligesom ogsaa Ejerne n f 
vetlkommenclc Bygtringer skulle vecl Ombygning Ymre 
forpligtede til at h1<lrykke samme efter Behov, hegg" 
Dele mod en Godtgoreh;e, som fastsættes og utlrNles 
ofter cle i denne Lovs (i 8 givne Regler'). § 7 5). 

Kommissionen skal føre' 'l'ilsyn sanvel · metl alle nye 
llyl,rninger, meilens tle erB urldel' Opfurelse, som nwd 
clc ældre, naar der ve<l rlem foretuges Hovedrepara-
tioner, c)g hat den nøje at pnase, at vedkommemin 
strengt Tette sig efter de dem t,civne }rorskrifter. * 8. Naar nogen af cle i 'l'horshams J3y Vtt'I'<'!Hle 
Hygg<'grnnde iffllge Bestemmelsen i § li malt 11fgives 
til offentligt Brug eller Ilet hliver nogPu forment 
u:ter at h~bygge en sauclan, skal der til lDjPren af 
Grunden g1ves en Gmltgorelse for det Tah, som lmu 
clervecl vil licle, hvilken Godtgørelse skal fast-
Hættes efter en hillig .Bedømmelse af Byggegrundens 
V rorcli og øvrige tilstederærendn lforholfi og Omstæn
digheder. Godtgnrelsen hestemmes af ByhTJ.liugskom~ 
missionen og npprohorcs nf Amtet, hvoreftN· den 
sanvel son1 cle i R B omuwhltc U!lgifter tilrejeln·ingPs 
vetl en Pauligning paa Byens lndvnanere i Jj,orlwld 
til Bygninp;ernes Væreli ')· - - - § 10. DPrsom 
nogen, som ngter nt opføre nogen ny Byg·ning eller 
yed en n~ldre 13ygning at gøre Porandringer eller 
~oretnge Hoveclreparationer, begymlc•r pa:t Arbejclet, 
melon han rlesangaaende har f!iort Anmeltlelse for 

1) .Tfr. Lov (Nr. 6!l) 7. l\!aj 1881. 
!!) Jfr. l~ov Hl. Fehrnar lRGG § 17. 
3) Jfr . ..Anordn. 13. Augnst 188f) ~ 11, 

8* 
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185U. Bygningsknmmis!1imwn og indhentet Hammes med 
2H. Jan. Amt e !H A]lprolmtion forsynede skriftlige Bestemmel

ser, om og efter hrilke HeglPr der man. hygges, hpr 
saa.Yel han som Yellkomnwnde Hnanclvmrksmand, dt>r 
forestaar Arbejaet, hrH1e fra 5 til 25 IWI. til Ste<lets 
Pattigkasse efter Politirettens KendelRe, og nu1a Eje~ 
ren tlnrhos tnale, at Bygningen, for sua vi<lt <len ikke 
er indrettet eftm· de J~egler, som Kommissionen findcrJ 
at derved burde have været ingttagne, for hans Reg~ 
ning neclrin~s. I ovrigt hor Lrrndfogden, tmafremt han 
ln'inger i lDrfuring. n t der l)(>gymlils pna et Bygnings· 
arbejde, hrortil Kommissionens Samtykke heluwes, 
mlen at samme er inr1hentet, straks forhyde, nt c1er 
me!l samme rirlorc fortfares. Nanr nogen 13llers gor 
sig skyhlig i Overtrædelse uf de ham af Kommis
sionen eller A.mtmamlen i Henhold til de foran
stanende Bestemmelser meclclelte Forskrifter for en 
Jlygnings Opf11relse eller Istnudsættelse, vil en lignønlle 
1\Lulkt Ymre at 11nnmiln, dog sualedPR at nammc kan, 
(~fter Sugens BesknJfenlwd, yderlignrt~ neelsættes in!l~ 
til 2 ll,cll., hvorhos den Del af Bygningen, som ikke 
er -indrettet efter de t:,rirne Regler, lmn nedrives. 

l G. F P hr. 1'yeuc1elov f'or Færoerne, * l. Den, der 
har fyldt sit 18. Aar, kan b"'J~lJ.igen hortfrPste 
Hig som 'J.1yewle. l) an yngre Personers V egn P skPr 
saarel Imlgaaelsn som Opsigelse nf 'l1yomlt~for~ 
holelet llf :b'nrn•ldro eller :m<h'e foresatte, der dog 
lmnno hmnymlign den paagmlilPnde til selr -at gøre 
1leth•. :mn for nn um:yndig indgaaet ~l,yendekontrnkt 
kan ikke vn~ro forhimlmHlt> for 'l1yPnrlnt lmngPre cntl, 
n t dot, efter at lowe opnnnet en Al c! er n f 1 H Anr, 
k:m mccl s:eclmnligt Yarsel (§ 40) opsige 'J:j<•n<•st<m 
til den første almindelige Skifteticl (§ 11 ). § 2. Be
villing til at nere Jcmsteumncl kan meiideles nf ØY
rigltedtm paa. ethvert tited, hror der -viRer nig 'l'r:mg 
til at h:tve en Fmstommut Ovrigheclen fastsætter en 
pa:;smule Betaling, som !lPu af snmme beskikketle 
J?mstemmul mrm tage for sine l!1orretninger, og mt'flø 
llelm· ham do forundne PorhohlBregler. § 3. En 
Fæstmnmul skal troligen meddele c1em, Rom ved hans 
l\Ietldrlming ville antago Pt '1'yPIHle~ hvatl han vre<l 
om dnttC'H Brughnrhecl og mulro EgPnslnthPr. Au
lJdaler han som hrnghart eller tilforladeligt Pt 
~l'yende, om hvilket han ree~1, at det har vist flig 
lHlneligt ol! er er fnnclet. i Utroslmh, skal hnn, foriHlen 
at erstatte tlL'll Rk:ule~ HOlll 1Tuslww1Pu tlPrYPil lider, 
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lwclc fm 5 til 20 Rcll., og kmi efter Omstroncligheclerne, 1S5tl. 
l1ris han har l3evilling som JPa~stemnnd, dommes tillli.FelJr. 
at lucve clenne forlmult, hvHken sidste :Følge alticl 
iucltræ<ler, naar lmn mulen Gang finiles skyldig i 
Hitunne Brøcle. § 4. Purleder en ] 1æstemnntl et 
r.Pyemle til at forl;ule flets 'l'jcnestn for nt nntnge P11 
mulen, skal han straiies Jmn, samn. w 1\Iantle, som er 
hestemt i § B. § 5. Ø ns mr nogpn sin 'J1jencstc som 
'ryemle ophmlt vecl Kirkestævne pntt Lnmlet, slml 
I>e:.,rnen eller Kirkclmseren foretuge saatlnn Ophydolsn 
mltin Betaling. § 6. Ji~n afsluttet Overenskomst om 
'J~jenesteforhold ~r himlende for enhYer nf }Jartenw, 
uden HeUR,Yll til, om ] 1rostepenge e re givne t\ Her ikke. 
l~re ]:i,mstepeuge t.,rivne, afdrages de ikke i lJotmcn, 
medmindre underledes er vm1tnget. § 7. Størrelsen og 
Beskaifenlwdonaf denLøn og andetVederlng, som rryen-
ilet skalhave for sin 1'jeneHte~ lwror ganslm}Jilt~ Urerens-
k oms t. Er derom intet Yeiltnget mellem I>nrtm11e, 
tb skal Tyt"Hlet have et Siladan t V e< lerlag, som J>a<t 
tlet Stell, hvor ~'jmwstt•n utlfm·es1 er almindeligt for 
et 'l'.rt•JHle i lignende Stilling-. H vud i s!ln Henseende 
er Uegel, nfgores nf Politiovrighetlen. § 8. Den 
visso l'ersoner :tf Bondestanden hidtil panhvi!Pnde 
særognn: Forpligtelse til at tngo -rast _'l'jonPste hort-
falder for JPremtiden. ~'jencstetidens Vari{41teil beror 
paa Overnnskomst; tlog sintl flot, ll!Ulr Kontrakten er 
nulgaaet paa fiere Aaf, eller uneler saadamw Bt>tin-
gelser, at 'l'yPntlet derefter kan )>live hunelet pnn floro 
Anr, slna i 'l'yen<lets l\Iagt, lmnt1 at hetalo H ns
lJOwhm =saa meget, som Lønnen udgm· for et halrt 
Aar, at_ opsige 'rjenesten uwil et halvt Ann; YarsP} 
til en af Ile almimlelige Skiftctirler. § 9. .Er ingen 
Tis 'l'jl'nesleticl vecllagt•u, ~tnHes 'l'yentldorlwltlet Hliftet 
!'lnnlmlcs, at clet med H 1\lnanml(~l'H O]JHigPlsctifri:;t knn 
lum·eH til en af de almindelige Skiftetitler. ~ 10. En 
OverenslwmHt om 'rjeJH•stc for kortere ~rul ell(l l 
].faaned, uden at Porlamgelse, nnar 0\Jsigclso mul-
l:ulm;, skul imltrtP<le, lwnrtlh'1Ws ikke ti 'l'yem1t>kon
trakter. § 11. Skifletitl for 'J'yeutle. der tager 'l'je-
llt'ste lmlvaursvis ellt>r ]JU:l hengern '1'id, er, uaar Pj 
nn<lerle<les vedtages, hvert Ann; J. 1\laj og l. NovPm-
lJr:r. § _12. 'l'il dPn vetltagnc 'l'id er ':PyPntlet pligtigt 
nt l>egivc sig i 'l'jeueste og Hushouåen }lligtig- at 
mmltage samme, og ingen nf J>artC'rnc kan frignrc 
sig im dl'nue Jlorpligtelse vetl nt tilhagebetale nller 
overlat1e Jfrustepcngene. llv:ul ovenfor og i prrihrt i 
denne JJov er sagt om Huslwml. gjwlder om enhver. 
som holdt•r 'l'yendc. § 13. Y u•grer Husbonden sig 
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185tl. U<len lovlig Grund ver1 :tt modtage 'l'yentlet i sin 'l'je-
16. Fe!Jr.neste til aftalt 'l'itl, kan 'l'yentlet hchol<le Pæste]len

gene, som mantto ncre givne, og desuden fordre Løn 
for tlen vedtagne 'l'jenestetid, tlog ikke over et lmlvt 
Aar, og Kostpenge ligeletles for rlen vedtagne 'l'jene
stetid, dog ikke over 8 Uger. Kostpengene lJestem
mes, · naar tlores Størrelse ikke er vmltagen, efter 
Billighed og hvert Steils Skik og Brug, fra 10 til 20 
Sk. Higsnumt om Dagen. § 14. ]'lytter Husbomlen 
efter at lmve fæstet et 'l'yemle og for 'l'jenestetiilens 
Begymlelse, længere entl l lllil lwrt h-a det Sted, 
hvor 'l'jenesten efter Aftalen metl 'l'yendet fm11tlsættes 
at skulle tiltrædes, er Tyen<let ikke pligtigt at over
tage 'l'jenesten og har Het til at beholrlc J<'æste
-pengene. IiJr Husbonden ii:vttet fra )j-,mrøorne, kan 
l'yentlet ent1vir1ere fordre r,;m for den vedtngntl 'l'je
nestetid, c1og ikke for mere end et hnlvt Anr. Hvis 
'l'yenrlet iklre 4 Uger før ~'jenestens 'l'iltrmtlclsestirl 
er underrettet om sidstnævnte ]<'lytning, tilkommer 
det cnrlvitlere Kostpenge efter § 13 for den vctltat,TtlC 
'J:jenestetid, dog ikke over 8 Uger. Nuur et 'J:yende 
gaar i 'l'jt'Jlt'sten, nagtot H nsboutlen er flyttet fra 
det StO<l, hvor tlt!n sknltle tiltru•dPs, skal Husbomlen 
hetalo de 'l'ymulet llervetl forrun·sage!le Flytning~om~ 
kostninger. § 15. Ifushonden kan nf folgencle 
Grunde nægte at mocltn.ge Pt f:rstet '1'yonc1P, med
mindre han alleroc1e ved Antagolsen har kendt Grun
tlen: l) Iutar det har været hensat til Rtmfarhejde, 
t'ller har heganPt ~ryveri~ Bedrageri eller nnrlen i den 
offentlige 1\[ening vanærende Forhrydnlse; 2) linlll' det 
i sin seneste 'l'jenestc har gjort Rig skylclig i Jfor
nrormt>h;er i GPrning 1nod H usllOntlen eller de til 
hans Familie hnrentle Personer; H) nflnr clnr er Bnrn 
i H.mwt, og ~~rmulot i en fon•gnaentlo rrjeneste Jmr 
forlerlet Husets Børn til slette Handlinger; 4) naar 
det mangler de Fænliglwller, der ved dets A11tngelse 
hlen• forlangte, og som ilet udtrykkeligen l1ar angivet 
at hesirltle; 5) naur det lun· nogen smitsom eller 
varmmulig Sy1,"lom; 6) nnar rlct formedelst S,ygrlom 
ell<'r Legemsslmrle er uskikket til at urlføro sit Ar
lwjrlc, eller naar et ugift 'l'yenrle er frugtsommeligt; 
7) naur det verl sin Antagelse har skuffet Husbonden 
m e <l falsk Skudsmnul. H usbonrlen har i snntlnnne 
'l'ilfmltle intet ut betale 'l'yentlet og kan forlnnge de 
givne }-,æstepenge tilhagelletalte. H IH. Kommer 
'l'yentlet ikke i Tjenesten den fastsatte Dag, Pr Hus-
1mwlen berettiget til at antage et nn1let 'l'yende. 
Indfinrier imitllertitl det urlehlenw 'l'yentle sig i LfJhet 
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11f næste Dag, eller, ln·is Uclehlivelsen ikke kan til- 1856. 
l'Bgtles ilet, iJg K(mtrakten er imlgaaet pna et halvt 16. Fe br. 
A:1r eller længere 'l1id, hHlen IPorløh nf S Da~P, og i 
lwgge 'i'ilfælde intet nn<let 'i'yeude i dets Stetl end1m 
er anbtget, er Hushmulen pligtig at JU()(ltagc dot. 
Imllinrler det sig forHt senere i 'i'jenesten, lJeror det 
pan Husbonden, om hun vil morllitge det eller ikke. 
§ 17. Et 'i'yende, der kommer for sent i 'J'jenesteu, 
men <log modtages i dmme, taber Ret til snu stor 
Del af Løn og Kostpenge, som svarer til den Ti<l, i 
ltvilken tlet er urlelllevet, og skal desuden, hvis Ude
blivelsen kan tilregnes det, hnde for hver Dug nf 
samme 1/" Rdl. til l'olitiknssen, hvilke Bødm· kunne 
imleholdcS i l..tllllliell. § 18. Det 'ryende, som utlen 
at være himlret ved Sygtlom eller nmlen lov lig Un<l
:skylaning ikke ineHinder sig i 'rjenesten i rette 'rid, 
ska1, naar HuslJOntlen af den Grund lodigen vmgrer 
-Rig verl at 1nocltago det, eller tlet nltleles udo111iYer, 
tilbagebetale ~Frostepengene, erlægge til Hnshonrlnn 
i:HUl nwget, som den betingelle IA-m udgør for Halv~ 
<Cleleu af den vedtagne ~1jenesteti<1, dog ingen Sinde f<>r 
lamgere 'i id en<l et halvt A ar, og lmde fm 2 til 20 
1~<11. Kun under særdeles formil<lende Omstæn<1ig-
1wcler nuu1 do BHder, som idf'1mmeH r:ryendot, være 
mimlre oml halvt im01l det Bolob, der forbrycles til 
Hnsll!lnden. § IH. Bliver et 'J'yencle uden egen 
Bro<le udo af Stand til nt tiltrælle 'i'jenesten, da er 
det kun pligtig nt tilhngehetnle .Pmstepengene. § 20. 
Holder en Husbond ulovligen et 'i'yende tilbage i 
'J'jenesten efter Skiftetirlen, skul hnn, smtfrmnt nmlre 
l;ovu ikke nfter GnrniugenR Bnslmffenhml meclfure 
,;tørre Strn.f, lmtle fm 5 til 50 1{(11. og give Erstatning 
for den Skncle, som derve<l foruurs!lli''"· Hineirer han 
Tyepdet fm ltt komme i rette 'J'itl i en nnden 'J'je-
neste, som clet har pantaget sig, og clennn derre<l 
tabes, skul hnn til Tyendet betale, foruden Belobet 
af tilbngøhntalte Pæstepenge, saa meget, som rryen<let, 
hvis det var blevet bortvist fra <len paatap;ne Tje-
neste, skulde hrrft i hm og Kostpenge efter Be
stemmelsen i ~ 13, og til den anilen Husbond, der 
l1anln fæstet 'lyendet, erlægge halvt san, meget, som 
den nf han1 tilHUf.,rte Løn udgør for _ den vedtuerne 
1'jonestcti<l, <log ingen Sintle mere oml Lønnen heloller 
for et hnlvt Aar. § 21. Kan Tyendet bevise, at 
Husbonden i <let si<lste Halvaar, føren<l Tyendet skal 
tiltrretle Tjenesten, hrrr mislamtUet eller Btlltet sit 
'l'yende eller søgt at forlede <let til forhryderske eller 
usm<1elige Huncllinger, kun 'i'yen<let, dersom <IL>t derom 
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1856. vur uvillende paa dnn 'l'id, da det rmatog sig 'J'je-
16.Febr.ncsten, ikke tilpligtes nt gaa i denne, men det Hkal 

dog, hvis det mlehli>er, tilbagebetale de mmltagne 
Fæsle]lOnge. § 22. Om et 'J'yende t•mlog har hulet 
sig fæste til ~n viR Art af 'l'jetwHiP, s1ml det dog 
være 111igtigt at deltage i anden til dets Stilling og 
Eviler passende Gerning, som Omstæwlighederne 
lmnu~~ fordre, navnlig 11a:n· do, der skulde han~ ml
fm·t samme, verl Sygdom eller mHlet Bor.fnlt1 ero for 
en Tid forhimlretlc deri, ligesom det i Almimlelighe(l 
efter Emo hor frmnnw Husræsenets llt•!lste. JWtvert 
'l,.rende uullt mulorkastc sig_ den huslige Orden hos 
Hnsbomlen. § 23. Uden Huslwntlt>ns Samtykke er 
'J'yentlet ikke 'IHlfojet til at lade sin 'J'joncste mlfurc 
af andro. § 24. Heller ikke mM 'J'yentlet mlen 
Husbondeus 'l'ill~~tlelse forlade Huset i egne Au!ig
g('JHler, ellor hlive l){)rte lamgere ond tilladt. § 25. 
_,\1 den Sknt!e, som 'l'yent!<Jt pnafnrer linsbonden nf 
Forstut, Utt1-,rf:mmhell eller 1\Iaugel ]Hm nogen smregnn 
Art n! Dygtighed, tler udkræves til bestemte J?orret
ninger, hvortil 'l'yomlot har ladet Rig antage, Rkal det 
Prshttte, og Erstatning(m k:tll af HushmHlen ilule~ 
holdes i Lnnuen. § 26. .For Ulytlighe<l mo<l Hus-
1Hnulen eller den, som paa Ifushon1lcnH YehrtW lom 
lH'fnlc over 'l'yendet, skal dette lHHle fm l til lO Htl. 
1:-..or ':J.1rods og: for Opsætsighed ~kul rryondet dommes 
Pnh•n til lige Bmlor eller til simpPlt J:,tt~ngsel eller 
]!\Pngsel patt Vantl og 13rod i indtil 5 Dage. Jfor 
fornærmelige Ytringer anvendes de summe Htrilffe, 
og for Modstand eller :B.,ornmrnwlse i Gerning PwngHel 
l""' Vant! og Brød fra ;, til20 Dnge, for snn vidt dt•r 
Ikke ertt~r andre 1.10YC er forskyldt en htørre Straf. 
§;i 27. Jl.nstugt er det nuuulli~c ~1yentle underknstet, 
hultil det hlincr 18 Aar, og dot kvindt>ligc 'l'yt•ntle, 
indtil det bliver 16 Aar gammelt. Naar Hustugt an
vendes ]HUt et sn:u1ant 'ryemle for de i § 2{:) ~uuvn~e 
:Forseelser, bortfalde ile sammesteds fastsatte Straffe. 
§ 28. Kommer Tyendet i :Fmngsel, uden ut l:HltHlant 
kan lægges Hm;honden til Last, og dets 'l1jeneHte 
ikke straks ophører, taber det Fordring pna Lon for 
dPn Tid, Fmugsliugen varer. § 29. HusLomlen er 
]>ligtig at betale 'l'yeudot Lon paa de 'rider, som i 
s:u1 Hensl'nde melh~m den1 ere vedtat,rue. Har ingl111 
Aftale fumlet Sted augaumule Betalingstitleu, forfalder 
Lounen til Betaling for tlet 1'yendc, tler er f:t"tet 
halYaarsvis eller p:ta længere 'l'i,l, til de alminddige 
Skiftotider, hver (;lang for det siritit forlohue Hnlvaar, 
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og for et 'l'yemlc, som er fiNitet pn,a. kortere Titl, votl 185(). 
J~wlen Ait:tvel af den oprinllelig vetltagtw Rom af den 1H.1'cbr. 
-ved Konh·aktens ]fornyelse Hellere af 'l'yendct }HUt-
tagne 'l'jenestetid. § 30. Husbo!Hlen kan ikke V<l<l 
nogen lmntraktmæssig Overdragelse, mlen rl'yendets 
Samtykke, give <let en anden Husbond. § 31 1). l'aa-
føres ~'yendet Pn LegmnsHlmde eller en nnden Syg-
elom som Følge af utilhørligt Borlwl<l fra Husbondens 
Sille, s:utsom nnar han paalægger det overanstren-
gmule eller noget med særegen Jf11re lurhundot lUJmiL-

''auligt Arbejde, l>ør han bekoste llelbreclel"en og 
kan desuden tilpligtes at give Tyendet en billig Er
statning :for det NmringRlah, som det lider, efter at 
'l'jenest<m Pr ophørt. Derhos hor hun efter Omstmn
tlighederue stmffes med BndPr fra 5 til 100 R<L e Iler 
merl simpelt Bmngsl'l i indtil 4 Uger, snafrmut han 
ikke efter andre Lovlwstemmelser har forskyl<lt on 
Htorre Straf. § a2 1). Paadrager 'J'ycmlet sig en 
t:l~·gtlom vetl eget utilborligt Forhol!l, m:m tlnt selv 
afholde de me<l Holbrodolsen forhmulne smre;;ne Om
lwsblinger, og Husbonden knn, for saa viclt han ikke, 
ntutr han dertil er berettiget, strnl;:s afskmliger det 
(§ 41 Nr. 11), imlelwl<le dets L1m for <len 'l'i<l, det 
er utjensl<ly!(ligt. § 33 '). Dersom 'l'yendet ellers 
hliver sygt i 'l'jcnestetidPn, slml Husbonden wl hetale 
det tilsagte Velierlag1 in!ltil r.I'jmwsten oEtor OpsigeL~o 
eUer nf nnden lovlig Grund ovhnrer, men 'ryendet 
mtut Holv udrctle l;ægeløn og b:Pre do til J.Jægmnitller, 
sæhlell'ii Pleje og muhc )J!Ht Helbredolsen unvontlto 
Omkostninger. § 34 1). ]~n Ovorem;komst mollem 
Hushund og 'l'yen<lo om, nt 'l'jcncstnn skal ophøre, 
san. snart ~'yewlet maattn blive hjenHH-lgt af Syg~lom, 
er ikke furhimlemlc for 'l1yen<let, og dPrsom 'et sygt 
'l'yeude _enten ifnlge H lig Betingelse eller efter en 
nn<ler Syg-ilomnH~n imlgaaot UrerenskomHt lm1n•r 
'l'yen<leforhol<lct, fTigores Hn"honden heller ikke i 
~Forholtl til l-,n.ttigvæsenet, _ Hom 'l'yemlet mnntte falde 
til Hyrdt~, for tlo i denne Lov grumlede Forpligteh;er 
mod 'l'yemlet. * 35. l'~it srgt 'l'yentlo kan ikke mod-
sætte sig at im11rPggcs i et offt11ltligt Sygehus. § HH. 
Bliver et '11yeudo sygt og sengeligg<'IHlo eller UllfP'Blwn 
af Rmitsom Sygllom~ uma dets lPiytning ikke finde 
Sted, 0111 mul :B-,nrllag er kommen, eller 'J:jenestcn 
}ntfL an!len 1\[atule er onhurt, forend enten en Ln•gc, 

'l Jfr. Fattiglov 10 .• ~pril 1895 § :lO. 
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185(;. olier Sognepræsten, Sysselmnnrlen, en Kirkenurge oll<'r 
16.Fchr. et l\[e.Uem uf Fattigforstanderskabet erklærer at for

mene, nt Flytningen kan ske 111len Fare for 'l'yendets 
Helln·cd eller for Smittens Udbredelse. lhis Hus
bonden, overtrmdende denne Forskrift, skaffer den 
syge nd nf Huset, sknl han straffes l'"'" samme 
1\[arule, som i § 31 er bestemt, og desuden hmre alle 
Omkostninger 'paa den syges Pleje og Helbredelse. 
§ 37. Dør et 'l'yende, lutve Arvingerne kun :B'onlring 
]Ht!l en samlan Del uf J_Jørmen, AOm kan unses fm•w 
tjent, indtil Tyendet verl Syg<lom blev snt ml af Stan!l 
til at forrette sin 'l'jencste. Begravelsesomkostningerne 
er Husbonden ej vligtig at betale. § 38. Dør Hus
bonden, fortsmttes 'l'yendeforholdet med llltns Enke 
eller Bo, Sitaledes som det var stiftet med den af
døde. Dog anses 'l'yendeforholclet kun som stiftet i 
det længste for et Anr, om end Kontrakten maatte 
Ytere indgaaet for et længere ~J.1illsrum. Ønske imirl~ 
lertid de ;erlkommende, at Tyen<let sknl frntrmdc 
'l'jenesten tidligere, mul denne ellers vilde være op
hørt, da ere de berettigede til at forlange snndant, 
muu· de tilkendegive deres Bestemmelse derom inden 
1 l\faaned efter Dmlsdngen, og betale Tyen<let, for
uden den til Fratrm<lelsesdllgen fortjente J,on, dels 
J..nn for srut langt et 'J.,iclsrum, som 'l'JPnclcforhnldet 
Ytn' stift.Pt pna, dog ingou Sincle 11wre end til fnrste 
almi111lelige Fardng, som indtræffer 3 l\Inaneder efter 
I>.m1sdngen, dels Kostpenge for sflllnne ':riUsrum, dog 
ingen Simle mere erul for H Uger efter :Bl·tdrædelson. 
§ 39. En inclgnaet Tyendekontrakt anses, saa lrr:nge 
lovlig Opsigelse ikke Pr sket fra nogen af Sidrrne~ 
fornyet paa lige s:ut l:tng Till, som oprindelig mr 
fastsat, dog i det længste paa l Au r, meclmindre 
I>artl'rnn i nogen af disse Henseewler hnvc nftnlt 
UU11orle<les. § 40. Opsigelse lwr, naar 'l'yendefor
lwldet er stiftet halntarsvis eller for længere 'J1id, og 
ingen særlig Opsigelsestid er bestemt, tlltc m~d 3 
i\[lll!nerlcrs Varsel. Bor sna vidt de almimleligo Skifte
tiller ere vedtagne, l::an den senest foregan, den l. 
Jj1ehruar og den l. August. Er 'l'jenesteforhol!let 
stiftet mauncdsvis, er :Formodning for, at 'l'jenesten 
kan O]JSiges med 14 Dages Varsel til den l. i enhver 
folgende" 1\[aanml. * 41. Uden Opsigelse lmn Hus
hrnulen straks afskeilige Tyenrlet: l) n nar det begnar 
Bc!lrageri, 'l'yveri eller nogen anden i den offentlige 
J\Iening. vanærtmile }l"~orhrytlelse, eller tidligere har 
for~et sig paa sa:ulan 1\Iaadc; 2) naar det har -ræret 
hensat til Strafarbej<le; 3) n a ar <let ftt•ngsles paa 
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længere Till mul 8 Dage, u<leu at sa:ulant k:m lægges 1856. 
Rushou<len til Last; 4) nnar det tilluder sig Raaml-lU. Fe hr. 
gribeligheder eller grove, fornærmelige Ytringer imod 
Rusbontlen, hans Familie eller nogen, tler paa hans 
V ebrne har n t befale over Tyendet, snuvel som og nanr 
det i sin seneste Tjeneste lutr gjort sig skyldig i For
nærmelse i Gerning imotl Husbomlen eller tle til 
hans :b,amilie hørende Personer; 5) uanr det nægter 
at · atliyde Husbonden eller nogen, som pa!t huns 
Vegne har at befale over 1'yen<let, eller viser ved
vnrendo Skødesløsheil i sine Pligters Opfyldelse; 6) 
mutr <let forfører Husets Børn til slette Hamllinger, 
eller tidligere har gjort sig skyldigt i saadant Jfor-
lwld, Han. vel som og naar tlet ve!l slet Behandling eller 
Skorlesløsheil udsætter <lem for øjensynlig J<'m·c; 7) 
Ilimr det rnishanrUer Kreaturer, som ilet skal passe; 
8) nnar det af On<lskab beslmdiger Husbomlens Ejen-
dom; 9) naar r! et viser sæl'lleles stor eller gentagen 
Uforsigtighml med Lys eller lld, el!Pr vml sin Skødes-
løshe<l endog foraursager Brand; 10) 1mar det mangler 
<le Færclighc<ler, <ler ved dets Antagelse bleve for-
langte, og som det mltrykkeligen har angivet at be-
si<lue; 11) n nar det ve<! ~'j enestens ~'iltrædelsc har 
nogen Hmitsom eller vn~mrnelig Sygdom, eller i 'rje· 
nosten Ted Usæ<lelighe<l har JHUHlrnget sig en s:uulnn; 
12) nnur det gør sig skyldigt i utugtigt J?orholtl me•l 
nogen nm1en til Husstanden lwrentle Person; 1B) 
mun· et ugift ~yen<le er frugtsommeligt; 14) nanr Pt 
"l:Yemlo, -Ailvarseler nngtet, gentagne Gange l>t.•fim1es 
drukken; 15) nanr det vNl U forligeligliell me<l mNl
tjenmulo forstyner Husets ]'re<l og Orden, og Ad-
Ya.rsel i s tut Henseende hnr vist Rig frugteslns; 16) 
naar dot ved sin Antagelse har skuffet Husbonden 
1neil falsk Skm1smaal. }j1or sna vidt nogen Omstmnllig-
lwd, som lmr fumlet Sted, førmul 'lyenilet tiltrn:u1te 1 

'J'jenesten, dter det ovenanførte berettiger HuslJOmleu 
til at hortvise Tyendet, bortfalder sruulnn Hot, aer-
som linshouden var lle1mnr1t mød slig Omstmndighcd1 
dengang lum moiltog '1'yen1let, eller han, lnis den 
omhandlede Omstændighed først senere bliver lmm 
lJekendt, ikke strakH benytter sin Ret til inden en 
p,assende kort lfrist nt skille sig ved ilet. § 42. Naar 
Tyendet afskediges nf nogen af de i § 41 nævnte 
Gnmde, kan det kun fordre Løn og andet lwtiuget 
Vederlag i Forhold til den 'l'id, hvori det har tjent. 
Det kan derhos anses med de Straffe, som det efter 
rle foregaaende Bestemmelser i ilPnne Lov eller den 
lll'rige Lovgivning vecl sit :b,orhohl mnatte hrwe for-
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185H. skyltlt, samt Jmalæggrs at udrNlc den i § 25 om-
lG. Fehr.lumdlcde }Jrstatning. §43. U <len Opsigelse kan '!'y outlet 

stralm forl11de Tjrnosl<m: 1) naar HuslJOn<len mis
lumuler det; 2) nanr han søger at forlede det til 
for]Jryderske eller usædelige Handlinger, eller, dersom 
undre til Ilusst:mdnn hørende IJersoner forse Rig 
]><UL stmd!ln :l\Iaade, ikke efter dets lilage tager det i 
behørig Beskyttelse; 3) nMr han, h ris Tyendet skal 
hnYe Rin Underholdning hos Hnslwnden, vc<lhlivenrle 
yder det slet eller utilstrwkkelig Kost; 4) na1U' han 
t:,rroveligen ]{rænker dets gode Navn og Rvgte ved 
ugrundetle l3eskyltlninger; f1) naar 'l'yendet "ikke lutr 
kunnet erholde sin Lon Plier betingede Kostpenge 
betalte til rette ~'i cl; li) nllar Huslwntlen opgiver sin 
billtil havende Ilalig og flytter over l l\Iil bort fm 
Hamme, eller han, w1en nt opgive sin hidtil havende 
Bolig, flytter over 3 ~lile bort. § 44. l!'orltLtler 
'l'ye111let Tjenesten af nogen af de i § 43 under Nr. 
1, 2 og 3 nmmte Gnmtle, skal det l;two J,øn indtil 
<len Dag, hvortil Opsigelse enten forutl er given, eller 
knnde være givtm pua clcn ':ritl, da 'l'ymulet berettiges 
til at forltulo Tjenesten, tlog i det længste incltil 
forste nimindelige Fanlng, som indtræffer 3 Man
Mtler efter lHlmeltlte 'l'itl. Derhos skal 'l'yen
a,~t hnvn Kostpf?ngo for snmmo rridsrum, dog i det 
lamgste for tl Uger efter, :tt 'J'jeuesten er fmtra:ult. 
Kostpengene Imstemmes <'Iler RPglen i § 13. Hm·vP<l 
hortfaldPr ikke tlet Ansvar, som Hushmiden for ovrigt 
wtl Rit Forho!tl lmn have p:uulrnget sig. .Forlat!Ps 
'1'jeuPsteu af do i § ~Ja under Nr. 41 5 og 6 anfnrtc 
"\nrsnf(er, lutr 'J'yeJHlet kun Ilet til Løn og betingetie 
Kostpenge i }'orhold til <len '!'id, hvori det har tjent. 
Dog, hvis H usbondt'll flytter frn l!'wrøerne, har '!'yen
det <hm samme llet som, nnar det forlader 'l'jcneslen 
af cle i § 43 und<'r Nr. 1, 2 og 3 nævnte Grunde. 
§ 45. l!'lytter Tyendet metl Husbonden over 1 lllil 
!lOrt fm det Sted, hvor ~'jenesten er tiltraadt, sknl 
H11shontlen, nnnr ej anderledes vedtages, bekoste dets. 
Tilhagerejse ved 'l'jenestens Ophør. § 4H. Den Hus
bond, <ler uden lovlig Grund bortviser et ~'yende af 
sin Tjeneste for ~'j enestetitlens UillølJ, Rknl betale tleL 
Lcm indtil tlc>n Dag, hvortil Opsigelse enten forud er 
given, eller kunde være given JHlft den Dag, da rr,yen
det bortvises, dog i <let længste hultil første al
mindelige Pnrdag, som indtra~ffer B :Maaneder efter 
bemeldte Dag. Derhos skal han betale Kostpenge 
for samme rridsrum, dog i det længste for 8 -pger 
efter, at ~'jenesten er fratrnatlt. Kostpengenes Stnr-
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rt!lsc hestemmes eftm· l~egclen i R .13. § 47. Det 1856. 
'Pycndc, :som uden lovlig Grunel forln!ler 'J:jPncshm lii.li'cbr. 
:for 'l'jenesteti<lens Udløh, forbryder ej ttlene clen frn 
Hirh;to Fardag fortjt>nte l.Jf:lll, men skal og l>etale 
Rushomlen halvt sn.a nwget, som l..Jfll11Hm udgm· for 
{1en yefltagne 'J~jencstetill, dog ingen Sinde more end 
Løn for et halvt Aar, og emlvi<lerc lw<le fm 2 til 
20 IVU. VNl <len nærmere BestennueLse af <lisse 
llfHler kommer <len i Slutningen af s 18 ilulehol<lte 
Regel til Anven<lelse. § 48 1).- -:_:_§50. Pog<len, 
Rom gor U<llmg for et 'l'ymules hlgo<lehavemle Lem 
-rller .Kost]HmgP hos HnslwndPn, ]mn ikke fordre nogen 
Betnling for Porretningen, meclmindre samme ]mn 
erhol<les hos Hnshomlen, efter ttt 'l'yemlet er fyltlPst-
gjort for sin :Fordring. § 51. Ethwrt 'l'yen<le hør 
være forsynet mNl en S1mdsnma1Rl){)g. § 52. Denne 
]3og hm· hestaa nf 3 Ark Skrivpapir snmt være grnw 
nmudrng(~n og indhuntlen. lforun i Bogen1 dog ej pnn 
forsto Side skal finclps et U<l<lrng af I;ovhl'st<'nnnol-
rmrne om sbu1smnnlsbøger. ~,orinden nn sandan Bog 
mao. hruges1 fors:ynes den mod Sogneprre:;tens Segl, 
tlor ::;rottes pnn den JJidse, Rom or tlrngen g(•nuem 
Bogen. lll'mW IDmhedsmancl aniører derhos JlM 
Bogom.; førHte_ Side, undor sit Nnn1 og muler Anf,cr-in•lRe 
af llatmn: "Skndsmnalshog for N. N. i N. N." (hvor-
Yod hcnmvnos Byen, Sognet og Amtet). § 53. Der 
skal nf Amtmandon snrges for, at Sku<lsmnnlshnger 
til en l>illig Pris blive at erhol1le hos So!:-,rnf~}lr:rsten i 
ethvort Pr:estogæl<l. § M. Horn, som eftpr Ileres 
Konfirmation agte nt tnge 'l'jenesto som 'l'yendc, 
skulle. efter nt Konfirmationen er afhol<lt, me<l<ldes 
on p:la foranførte 1\-T:uule inrlrottot Slmrlsmanhhog~ 
hvori der imlfrsres, hvor og nnnr Barnet er fm1t, cloht 
og konfirmnrot. Pattige Horn ('rholdn Bogen for YPI1w 
kommemle l?attigvæs1~ns Re::,rning. § 55. Den1 t1rr 
ikke eft-pr Konfirmationen hnr fors:rnet Hig mea S1.1Hls
Jllanlsh6g, men eller:-; skal anBlmffe en snnt1nn, hor, 
forin<lon Bogen fm'Hynes mPd Segl og 'fitrl pfter S 
52~ forevise Sogneprmr;ten DøhenttPst og :mtlre Be'-
Yiser, hvorefh'r t1et fm·mH1ne indføreR i Bogen. § 56. 
N n m·- en Skmlsmnnhhog er fuldskrevPn1 og en 11y 
-t-Jerefter nnHlmffps, hnr Bo:,rnPprresten give t1ennø ':11itcl 
nf KontinuntiouR-81mdsmnnlshog og nmnærlm i r:ummH'>, 
nt den a•ltlre er hnm forevist. hvilken frPm<leles til-
lige med <len nye hliver at he.vare af 'l'remld. § 57. 
JforlmmmPr en Skmlsmnalshog~ skal 'fyemlet um1er 

1) Se nu Konkurstor 23. Marts 1H72 S tl:3, 2. f. 
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185(i. Bø<ler al indtil 5 Rdl. n!orhtvet <tnmel<le det for 
l G. Febr. Politiet, som rlerpllt1 har at undersøge, hvorledes 

Bogen er forkommen. Er dette sket forsætUgen :tf 
'l'yendtlt, hør det bøde fm 5 til 20 Rdl. Deritos bør 
'l'yendet :mskaffe sig en ny Skuusman.!shog, l•vilken i 
dette Tilfælde udleveres af PolitiøiTigheden og af 
denne forsynes merl Segl og Titel samt merl fornmlen 
I1emærkning om, at en rolflre SkudsmnnlHhog, som 
'l'yendet lmr haft, er bleven borte, og hva!l U<lfaldet 
har været af IJolitiets OYl~nnmynto Undersøgelse, saa
vel som om de Oplysninger, der ere fremkomne an
gaaende 'l'yendets · Pø!lested, Al< ler, Konfirmation, 
forc•gaaemle Opholllsste<ler og Levned. Den nye 
Hkudsnmalshog bør 1HH1 I~andet inden 4 Dage fore
vises Sogncprresten under Bøder af ill!ltil 10 Rdl. 
Politiøvrigheden hør i Politiprotokollen holde nøja;,'iig 
Fortegnelse on~r nlle bortkomne Skudsmaalshøgcr · og 
v:nro O}nnmrksom paa, 11aar nogen saadtnl senere 
fremkommer. !l 58. .Enhver Husbond, som fæster 
et 'l'yemlc, er berettiget til tLt anføre i dets Slmds
maalsbog, fm og til hvilken Tid clct er antaget i 
'l'j<mestc>n og for hvilken J,øn. !i 59. Enhver Hns
lwnd skal, forinden et 'l'yende fmhder hans 'l'jeneste, 
indfore i dets SkudsmallLsbog, fra og til hvilken 'l'i<l 
~l_lyendt•t har tjent ham, smut i hvilken Egenskab. 
Det heror paa Husbonden, om han vil tilffJjc noget 
Yidneshyrd om 'l~yendcts l!'orlwl<l i 'l'jenestetiden 1). 

Den Huslwnd, som mocl be<h·e Vidende giver Tyendet 
et fordelagtigt Slnulsmual, hvorvecl tredie l\Iauil kan 
skuffes, skal ifølge I.~ovgivniugens ahniutleligo Grund
sretninger stna den skadelidende til Ansvar, og kan 
efter Omstæudigheilcrne dommes i Bøder indtil 20 Hd. 
Girer Husbonlien i Hkmlsmnalshogm1 'l'yell!let et ufor
<h•lagtigt Vidnesbyrd nom kan være det hinderligt i 
at Jan llj'P ~Pjeneste~, og han ikke knn tilvcjehringe 
s~utdanne Oplysninger, som give antngelig Porruodning 
for, at han har haft tilstrækkelig Grund dPrtil, skal 
hnn erstatte 'l1yPtHlet den forn..arsagedn Skmlo og 
anses med Straf. der bc.stemmes, lrviH formermrlige 
Bm;l,yhlninger ci·o fTmnførte, efter Lovene om 1for
mcrmclscr i Urd. og ellers til Boder af Ilelob in<ltil 
20 Hdl. !i UO. Enhver, <lcr som 'l'yen<lo ankommer 
til et Præstegæl<l for nt soge fast 'l'jeneste, slml 
melde sig hos t>ognepru'sten og nf ham l:ule sin 
Skwhmmalsbog }mategne. Ankommer ~ryemlet til 
Hovedsognet, skal det 1lwlde sig hos Sot,rnc}n'æsten 

1) Jfr .• Tustm. bkr. G. Juli l8G7. 
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imlen 8 Dage; men hvis 'l'yemlet ankommer til et tt! 1856. 
Annekserne, skal .Anmeltlelsen ske forinden 4 Uger l!l.l'ebr. 
efter Ankomsten. Ligeletles skal enhver

1 
der forhtder 

det Præstegæld, hvori han eller hun Indtil har tjent 
som ~'yende, forinden Afrejsen anmelde dette for 
Sognepræsten, der har at imltegne i Sktulsmaals-
bogen, at Anmehlelsen er sket, men i øvrigt intet om 
~'yell(lcts :B'orhohl. § 61. Det 'l'yende, som ikke er 
forsynet 1ncd Skudsu~aa1sbog, eller forsømmer i retto 
'l'id at gure nogen af de i § !lO befalede Amneldelscr 
og derom at erholde Pautegning i Skudsmnalshogen, 
eller ikke lader denne1 overenHbiemmentle med S 59, 
pMtegne af den Husbond, hvis ~'j eneste dL•t forhtder, 
hor !m de fm l til l O Rd!. § 62. Forsommer Hus
houden at give <len i § 59 befaledB Paategning i det 
Tyendes Skudsmaalshog, der forlatlllr hans ~'jenestP, 
hør h:m bøde fm l til 10 Rtll. § ll3. Den, som tul-
river Blade al sin Skudsmnalsl)og ellt>r forsætligeu 
gør noget i samme ulæseligt, hor hotle fm 5 til 10 
11,1., elJer Riruffes metl simpelt ]'ængse] i ilttltil 8 
Dage eller Bængsel /""' Vant! og Brøtl i intltil il 
Dage. H v o som f01·fa sker en Skudsmaalsbog, straffes 
efter de derom gældende Lovhestennuelser. § 64. 
t;ager ungrutende de i denne Lov omhandlede lTor~ 
lwltl, undtugen nuar der er Spnrgsmnal om Porfnlsk-
ning af Skudsnuull, l1ehandles politiretvis, dog tmtler 
Iagttagelse nf de i denne Lovs !j!j 65-73 im1eholdte 
Bestemmelsm'. D" i §§ 3, 36, fi7, 50, 3, Styklw, Hl, 
(j2 og G3 Oiuhtlte Forseelser patt!ales af tlet offent-
lige. Amlre S:tger efter denne J,ov hehandles som 
private Politisager. Vil Hushontlen tiltale et 'l'rn<lP, 
fordi dette er udeblevet uf hans 'J'jenoste eller i 
Utide har forhult ~'jenestou, skal s:uttlan Sag pun-
klages (§ <iG) intlen 4 Uger fra tlen 'l'itl, 'l'jenesten slmltln 
nerc tiltraadt eller ':rycndet er hortgnaet, me<hnindn~ 
~'yentlets Opholdsted iklw er hekmult, da Hnshon<1Pl1 
i s:u1 ~,ald, ved iiulen samme JfriHt at gøre en An~ 
1neldelse for Politiuv-righcden om <len hegnaede Ulm·-
lighetl, kan bevare sin Hot motl 'J'yentlet. Vil l'l 
:l'yende tiltale Hushomleu, fordi tlenne ulovligen har 
enten nægh~t at modtuge det i 'l'jenesten eller hort-
vist det af ~'jenesten eller ubeføjet har givet <let Pt 
ufordelagtigt S1c1ldsmaal, har det ligeledes Ilt pun-
klage Sagen imløn 4 Uger efter, nt '11jonestcforholt1Pt 
skultle være hegymlt eller er ophørt. .Anlægges Sng 
efter de ovenmeldte }<'rister, ]Jlin•r den fm Retten llt 
ufviR<!, Ine<lmimlre Modparten, efter tlen ilertil ham 
af Dommeren ginw A.nlmlning, erklærer, at hau 
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185(). dc:mngtet intet hnr imod Sngens :B"lrPmme, ellt•r hall 
16.1i'ehr. lader mode vod Sagforer, og denne ikke gor nogen 

J>aa-stand om Afvisning. Nnar hulklageile hn·rbm 
møtlPr eller lnrler ll!Otle, og det ikke efter KlngPrens 
Angivelser or~ ti1stne1dælig tydeligt, om Prm;.;kril1-
ti<men er itultra:ult eller ikke, hør DommPl·en op
.ftl!'<lro hnm til nt meddele den til Borlømmelsen hcmf 
fornrHlno na"'rmere Porklaring, og derefter tnge Bo
Rtrmuwlse om Sagens Afrisning eller Jh·etume. Pna
tnle til Stmf for Ulydi"hetl, 'l'rotls eller Opsætsigbetl 
af et 'l'y<>n<le mnn. mfenfor Kontrnsøgsmnalstilf:elde 
ikke finde Sted, medminåre Sagen af Hnshom1en 

lmnklnges inden 3 Uger t•fter 'l'yemlt'forholrlots Op
Hlr. § 65. De 'l'vistiglwder, <ler opsbut imellem 

I.=J.uslJOnde og rl~yendo, hduuulles nHl PrwstPgmlllPts 
Porlign1st~skommisBion, forinden do indkomme for 
Hetten. § (i6. SnaTPI Rushond som 'l'yenrle hnve 
1lt>rfor, naar (le ville føre IGnge on~r hina11<1Pn 
med HPJH;yn til 'l'yemleforholtlet, at henvende sig til 
li'orligelne:-;konunisRioneu 111ml Klngen. Dog henhøre 
nnder denne ]!"\n·ligsmægling kun tle Sager, der rejsos, 
il!teflons Rushond og ~:ryendo encbnt ore samlodo me{i 
lnnatulPn, eller dog begge opholde sig i Ramme Prrestc~ 
~'irol<l. Hnr 'J'yendet forlntlt Husbondens 'J'jenesto og 
har Ophold i et :mdet Præstegrul<l, nmendes de ni
mindelige RPgler om Sngors Paaklage w~a PolitirPtten. * ()7. Den dt>r hnr nogen Besva~ring e1lor Anko nt 
JHre, sknl Rkriftligen eller mundtligen anllrnge Bagen 
i'or Forlige1HeshmmniRsionpn og nngivr_~ Geust:mrlnn 
for sin Klage. ]~,orligrhwskommissionen har derefh•-r 
nt hPraumw et 1\frHl(~ til en vis passende 'l'id snnre~t 
muligt og dertil indkalde ParternL~ Yell en skriftlig 
NP<ldol. Denne ImlknldP lF;e len: res l\1agcren1 som 
hNwrg('r dPn ved de HfNlnmlige RhevningsmrPIHl for
k):n<lt for 1\[otlpnrten, sanledes at han erholtler i <let 
mindsto to Dages Varsul til det ansatte illn<le. ~ 68. 
Yetl HagonR Foretngel~·w for Forligohu~skmnmisswuen 
l1or tlenne nøgP nt "tilvejf'ln1.ugo Porlig imellem l)ar~ 
terne. Opnnas saatlant J<'orlig, h liver det at tilføre 
l)rotokollen og nt nnclersln·ive nf hegge Parter. Por
ligelsm;konnniRsioncn hnr derefter nt give enhver nf 
l'artemo tl!'r fll1Hker det, en Udskrift af samme. Et 
H:uu1ant ~1m·1ig 1Gtn ligesom <>n Pni1P1ig Dom fuld~ 
hynles YP!l Eksekution. Opnnus derimod ikke :F'orlig, 
hliver en A11gin•lsc af den vnnldnge!le Sag og <len 
forga:~ves forRogte 1\Iægling at tilfore I>rotokollLln, og 
derom en Attest nt nwdllPle YN1kommemll~, hnn·pftpr 
~tigen kan forfølgt'S vea nottPll. * 69. P:trlL'111C 
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h1tvo i Almhulelighml at møde personligm1. Den, der 1856. 
uden lovligt Forfald 11mTiader dette, skal, hvis Sagen 16. Febr. 
kommer til Rettergang, dømmes til :tt betale Sugens 
Omkostninger og i Mnlkt for unødig Trætte fra l til 
fJ Hdl. uden Hensyn til det Udfald, Sagen i øvrigt 
1nnatte m·hol<le. § 70. Nanr Klageren møder og 
hulklagede udebliver, mecl!leles der førstnromte en 
Attest om den fru hans Side ivrorksatte Paaklage, og 
Sagen kan da af ham stmb forfølges ved Helten, 
ltvorhos indklagede, hvis han ikke kan oplyse lovlig 
Aarsag til Uclehlivelsen, hliver at anse efter Bestem-
melsen i !l 6\l. § 71. Saa længe Forlig i de her 
omhancllec1e Sager ikke er prø1·ct hos Forligclses
kmmnissionen, eller Klageren i alt Faltl ikke lutr 
ia1:,rttage~- hvad der Imaligger hnm for ut fna Mæg-
lingen foretagen, kan Srtgen ikke antages til BelHmd-
ling og I>anken<lelse ·reel Retten, men denne har i 
Emhec1s l\Iedfør at afvise samme. Naar derimod det 
iornmlno er iagttaget med Hensyn til den her fore~ 
skreme 1\Ia>gling, llOrtf!llder den nu lwfalec1e Forligs
mægling ved Politiretten, hvoraf følger, nt Parterne 
straks 1:nnne lade møde for denne Hct vecl Sagfører 
efter tle: i øvrigt lwrom givne Regler. ~ 72. For 
-øvrigt komme de Reg_lcr og Grun<lsæhunger, der 
ga>lc1e mecl Hensyn til ]rorligslwlmndlingen af Hetter
_gangsRager vea Forligskommissionerne' ogsaa til 
Ann>:nllelse ved de her omlmlltllmle Sager og den for 
clem foreskrevne ForligslHJhantlling. Dog kan, naar 
Forlig virlwlig har været prøvet imellem Parterne, 
den almindelige J{egel, at mtet hor paakendes Yed 
Retten, mec1mim1re det først har været gjort til Gen-
stmul for Jforligsmægling, ikke her gores gmldemh~, 
hverken med Hensyn til Omfanget af clet, der der-
efter pautales Yell ltetten, eller til de l'uastmHlc,, der 
ved denne nedlægges. I Overensstmnuwlse hermed 
er ogsaa. under samme Forudsætning, Kontr:tklage til 
For1ig~viøve unødvendig for ved Retten at kunne 
rejse h.ontrasøgsmaal. § 73. 'ril Forligelseskommis~ 
sionen erlægges ved Klagens Indgivelse lG Sk. 1), der 
;;trak:; betales af Klageren forud. Opnaas Pm·lig 
tilkommer der endvidere Jforligelseskommissionen ] 6 
Sk.1), cler skal miredes af indklagede, meclminclre 
Parterne anderledes derom forenes, hvilken Betaling 
deles mellem Kommissionens :r.Iecllenuner paa den '; 
l<'r. 20. Januar 17!J7 ti 40 foreskrevne l\l•uule. 'ri! 
Stævningsmændene erlægges 16 Sk.1) af Klageren til 

lJ = 33 Øre. 
9 
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1856. lil(e Deling. For de Udgifter, som Klnl(eren har 
16. If'ehr. man.ttet forgmrm.; nnnmdo -med Hensyn til den her 

omh:mdletle JToTligrmueg1ing, hnr han, nnnr Sagen 
<len•fter forfolges ve<l Retti>n, Regres til in<lklngocle, 
for s:ut vidt cl er efter Lovgimingens almindelige Grun<l
smtninger lmn pnala~gges denne et sruulant Ansvar. 
li 74. N. L. 3. Bog 21. Kap. Art. 4 til Hl, samt 
]'r. 21. Maj 1777 SS 2-11, jfr. Plak. 16. Dccb. 18411 
og Lov 4. J an. lc54 Nr. 5, saavel som alle mulm 
n~ldre Lovbestemmelser, cler Pre i Strid med nær
vænmele !JoY, sættes, for sna. vidt Ue endnu mnntte 
vmre ga•l<lende, ud af Kraft. § 75. ]?or at IIHl
holdet ttf denne Lov <l<·sto sikrere skal komme til 
alles Kunclskal>, skal <ler, forn!lcn at den hliver at 
kundgøre ]Htft Hmtl ranlig }\[:mele, n-f snmme henlægges 
<•t Eksemplar hos en af Kirkeværgerne i hvert Sogn. 

1857. Iteglement for Fæl'IJ Amts Jlos]Jital. 
3 . .Fellr. Yi ~~rc1lcrik den Syvende osv. gøre vitterligt: Vor .T u~ 

stitsminister har allerunderdanigst foredraget Os, at det under 
22. Sc)Jtembcr 18/JZ allenmndigst approberede Heglement for 
J;'æn1 Amts Hospital ikke længer findes svarende til Forholdene, 
naxn l igen dter n t Fattigvæsenet ]Jan l<'ærJ1et1le er ved Lov af 
22. lilarts 185ii lllevet (n·dnet 1ma en anden .Mnatle end thi~ 
}igere, og at det derfor er fumlet hensigtsmæssigt, ttt der ml
gives et nyt HPglement for fomævnte llospital, hvorved den 
l 1'or1J_indeh;e, i lHdlken samme bidtil bar staaet til Fattigvmsenet, 
for Fremtiden ophæ\·tm, og Hospitalet derhos gives en til de 
nuværende Forhold i det hele mere }lllssende Organisation. Jtlet 
Vi derfor sætte fornanrute Reglement ud af Hrnft, ville Vi, i 
Overensstl•mmclse med det af Os Elskelig Vor Amtmand over 
l 1'æn1 .Amt derom givne Forslag og den af Vort tro Lagting 
dProvPr afgivne Betmnlming, have f~1Jgemle Bestemmelser au
ordnede for F'ærø Amts Hospital: 

§ l. Pa•rH Amts Hospitals Bestemmelse slml 
YfPl'c at optage dels sandllmH• syge, som for at kunne 
v:erc under st:uligt J .. a,g-Ptilsyn, eller forcli de ildw i 
deres Hjem kunne erlwhle den nmlvPIHligc Kur og 
Pleje, maatte onske HtumnPsteds at ilHllæggcs, dnls 
saadnnne, d1~r Pro angrPlnw af smittmule Sygdommei 
der kunne hlive farlige for llet offentlige, og me( 
hvis Helbredelse der paa det offentliges V egne ikke 
pnn >mrlcn l\faarle kan erholrles fomoclent 'l'ilsyn. 
§ 2. Bestyrelsen _ nf Hospitalet og dets An1iggmH1Pr 
Hk:n1 .fores nf en Inspektion, hestanPIHl!~ nf Laudfog
den, Lumlkirurgnn og en i 'rhorshnnm By hosat :il-land, 
som af Amtet dertil heskikkPs. Dl'ltc ll!erll<•m he
sldkkes pan H A n r, og Hlml han, sna lamge hun fun
gorer som l\fe!lh•m af Hospitalsinspektionen, vmre fri
tagen for alle undre pt•rs<mlige horg<'l'ligt~ Omlnu1. 
§ 3. Det skal vwre lnsJ>cktionens Pligt flittig at 
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beSøge Hospitalet for at pn:u.;e, .nt clets Bygninger og 1857. 
Inn•ntarium holeles i forsvarlig :-3tnnd, at de syge faa S.I?ebr. 
den anoriluede I>lojc m. v., og at ingen Uon1en eller 
J•'orsommclso tlt>r linder Stctl. Do mulig ste<lli11<leu<1c 
Vordoner eller ]\[angler bør den enten selv afhjælpe 
eller efter Omstwmliglteclernc derom gøre Indberet-
ning til Amtmmulen, !JVis Approlmtion nltitl skal ind
lwntes, inden nogen ekstrnordina~r Poranstultning, rler 
er forhunt1en med Pengeudgift for Hospitalet, kan 
iværksættes. li 4. Ligesom Hospitalet i <let hele 
skal vmre under Overopsyn nf Åmtmandcu, sanlerles 
skal det navnlig vrore denne EmlJedsmand ovenlrnget: 
l) nrll·lig at fastsætte, efter Borslag fm Insjlekti•.menl 
c1en 13ctaling, som af Patienterne r;]ml er [egges ti 
Hospitalet for deres Ophold og Forplejning sammo-
steds; 2) at tage Bestemmelse i de 'l'ilfæl<le, hvor 
lnspektionen (jfr. ~ 3) ikke dertil har <len fonuHlne 
Bemymligelse; 3) at sorge for Sikkerheden og l•'rugt
lmrgØrelsen Rf de Hospitalet tillwren<le Kapitaler; 4) 
at }mnse, at Jiosi)itulets l{egtlHknb narlig rigtig nf~ 
lægges, foranstalte det revideret og docitlerot samt 
sørge for, at en Ekstrakt af det bliver bragt til of-
fentlig Kuntlsbtb. Intet Bygningsnrlwjde eller :nultm 
J!'orrtllstnltning, ]m,rved Hospitalets Kapital vilde 
bliv<l angrehet, eller hvorve<l Hospitalet vilde pan-
druge sig en Gmlu, der ikke kan dækkes i Aarets 
Løb vea dets ordinære Indtægter, llHlft incrksrPttes, 
forinden Sagen luu· været foredraget J'ustitsministorict. 
!i o 1). . Af Hospitalets Jlli<ller udbetales dt" frem-
ileles 88 nd. til J,atulldrurgen og 12 Hd. til La,gen 
pau SutlertJ. Jj1or _denne 13etuling ha-ve disso Læger at 
yde de :egentlige JratHglennner fri Kur, medens den 
JHeilicin, som de muatte helwve, hetales uf vNlkom-
nwndo Jrattigvæsen. Law1ldrurgen, der fremdeles 
skal være Læge vctl Hos11italet, har desuden for det 
nævnte ·Beløb at yde de l>utienter, som iudhegges paa 
Hosvitalet for nogen Pattigkommunes Hegning, fri 
Kur og l\Iedicin. :Men af andre Patientm·, som :ill(l~ 
lægges JltUL Hospitalet, tillwnuner der hnin, fortHlen 
Betaling for llledic.in, l Hd. eller 3 Mk. ugt'ntlig, 
<>ftei'l:lOlll Patienten erl!cgger fuld eller Inotlereret BeM 
tnling til Hospitalet. § 11. Ingen skal herefter ind-
la'gges prut Hospihtlet uden for Betaling, som skal 
være enten ftdu eller modereret Betaling. .For enhver 
Patient, der inalægges for en II'attiglwnnnissions lteg~ 

l) Jlarigrafens 1iestemme1ser ere foraudrede ved kgl. Resol. 
3, Juli 1870 og H. SejJtemlJer 1882. 

9• 
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18;;7. ning. skal nlticl kun erlægges mo<lcreret Betaling. 
a. l!'cbr. Ii>or ,~at det kan tillades en for privat Hegning ind

lugt Patient lnm nt erlægge modereret Betaling, af
gores af Amtmanden efter In<lstilling af Inspektionen. 
Enhver Patient, der indlægges for primt Hegning, 
Hlml, for saa vidt han ikke selv er vitterlig vcder· 
hæftig, stille en bekenclt vederhæftig l\Innds Kavtion 
for, at clen Hospitalet tilkommende Betaling rigtig 
skul l>livo erlagt, eller betale Blltnmc forucl for 14 
Duge ud Gangen. § 7. Syge, der af Lægen anses 
for uhelhreclelige, mua ikke optages i Hospitalot. 
Den længste 'l'id, som nogen mll.ll ligge de11 er et 
Aar, medmindre Amtmanden i meget enkelte 'ril
fælrle efter Inspektionens Inclstilliug skulde ancler
lerles bestemme. § 8. Den, der ønsker at blive ind
lagt l""' Hospitalet, skal !lesanganeurle hmnemlo sig 
til JJ!luclkirurgen, som, nnar .Pinclsen tillad<'r <let, 
under Iagttagelse af de fornn givne Bestemmelser for
nnstalter lmm indlagt og clerom meclcleler Inspek
tiOJtens øvrige Merllemmer fornøden Underretning. 
§ 9. V e~ Incltræclelsen i Stittelsen l> liver cl et efter 
Omstændighederne nt hetycle den syge, at han skal 
vise Lyclighecl og Agtelse mod ttlle Stiftelsens fore
satte samt Økonomus og i det hele forholde sig 
sædelig og ordentlig. Har han selY noget nt klagu 
over, henvender han sig derom til Inspektionen. § 10. 
V erl Hospitalet ansættes af Amtmandem en Kasserer 
og Uegnsknbsfører, som mod_ en aarlig T.~nn af 40 Hd. 
har at iucH:ræve Hospitalets Indtægter og nt uclhetnle 
dets Udgifter efter Inspektionens Incltmgts- og Ucl
giftsorche. I lige :i\[ancle har han narlig inelen Ucl
gnugen af ]\[arts i\Iaanerl at forfatte og til lnspek
timlnn nt indlen•re et fuldstændigt og !lolnnnentorot 
llegusknb over Stiftelsens lnrlta•gter og Udgifter i clot 
forlolme Aar, hvilket Hegns1mb tillige skal indeholde 
nojngtig: Forklm·ing over samtlige Hospitalets }Jjen· 
dele, J.nventariesuger, Materialbeholdning m. v. 
Efter at have gennemgnaet RegnskalJet og konfereret 
det og de medfølgende Bilag· med Hegus1mhsproto· 
kollen samt forsynet det mecl Attesbttion derom samt 
om, at Invcntari'esngerne Dl. v. ere til Stede, indsen .. 
rler Inspektionen Regnskabet til An>tmandt>Ji. § 11. 
Lamlh-irurgen forfatter mannedlig Beregning over, 
hvad dnr Ior de Patienter, der indln~gges paa Hospi· 
talet, tilkommer s:HtvPl ham for leveret l\Iecliein m. v. 
som Okonomeu for clen forlfllme l\Iaanecl. hvilke Be
rl'-guinger derlma, fursynede med Inspel~tionens At
testation og Uclgiftsordre, leveres Kassereren til (Jtl. 
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betaling. § 12. Nnar en Pntient mlskrives af Ho- 1857. 
spitalet eller dør i samme, har Landkirnr~;en at affatte 3. l!'ebr. 
Bere1,'ll.ing over alt, ]mul bemeldte Patient l1nr at 
betnle til Stiftelsen for hans Oplwld, Kur m. v. sam
nwsteus, hvilleen Beregning derpan, forsynet med 
Inspektionens Attestation og Indtægtsor<lre, bliver at 
levere til Kassereren, for at Beløbet af ham lmn 
!Jiive indkræret op; fort Kassen til Indtægt. § 13. 
I ~'il!ælde af mislig Betaling lilstans Hospitalet ltet 
til mlen Rettergang at hule sit 'nlg(}{1ehaventle ved 
vedkommende Rettims Betjent udpante hos den skyl-
dige eller Kautionisten') efter Or<lre fra Amtmanden'), 
dop; at Kautionisten udtrykkelig gøres opmærksom 
herJma, forinden han J>aatager sig Kautionsforplig-
telsen. § H. Ved Hospitalet bor boldes: l) en af 
Amtet :mtoriscret l'rotokol, hvori, fonulen en Bo
skrivelse over Stiftelsens Bygninger med Tilliggende, 
tillige indfores en nøjagtig l!'ortegnelsc over dens 
samtlige ]nventariesnger og 1\Ja.terinlbeholdning samt 
hvad nyt der efterhaanrleu nnsknffcs, og hvorletles 
det urlganerle er forhrugt; 2) o u af Amtet ligeledes 
autoriseret J·ournal, hvori L_ægcn tmforer enhver syg, 
som bliver indlagt l'"a Hospitalet, hans N:1m og 
Alder, Dogen, h:m iiH kom, samt sirlen vetl Dato, hvarl 
<ler anorclnes, hvorledes han l•efinrler sig, nnnr han 
er udp;aaet, om helhrerlet, 11lwlbrerlet eller rlorl i 
Hos]Jitalet, og endelig, l1vis Ohrluktion findes norl
vendig, hvad unaturligt eller us:edvanligt der n,rJ 
summe· er forefundet; 3) en Protokol, hvori Inspek
tionens ~,orhancllingcr, lndheretninger og nvrjge Kor
respomlance indfores; og mulelig 4) skal Rep;nskahs
føreren have en af Amtet autoriseret PI·otokol, hvori 
Stiftelsens :tarlip;e og Johmule lndtll'gter og Urlgifter 
af Hegnskabsføreren indføres. Disse Protokoller 
skulle tillige metl de bPhovende Skrivemutm·inlier nn
skaffes for Stiftelsens Hegning. § l&. ~'il ut. h:we 
det duglige rrilsyn med Byhrningerne, til at besorge 
de syges Opmrtninp; og Pleje, Ordens og Renligheds 
Verllig<>holrlelso m. v. beskikker Amtmumlen efter 
Jj""orsliig- nf Inspektionen eu redelig, mrlnwlig og prut-
lidelig :ilfunrl, som tillige skul være Hospitalets Øko
nomus. Denne Mauri, hvis l'ligter og Hottigherler 
nærmere fastsættes og be!:itemmes i en hnm Ye<l hnus 
Ansa•ttelse af Amtmanden, efter at h1spektionen rles
nngaaenrle har haft Lejlighed til at ytre sig, merldelt 

1) Jfr. UrljJantningslov 30. Marts 18!14 § l Nr. 3. 
2) Ændret ,·ed anf1Jrte Lors § 3. 
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1857. InslrukR, tillægges, foruden fri Bolig og lltlel>ræmlsel 
S.l•'ebr. srcmt l'assemle Betaling for do syges Pleje, Vndsk og 

Kost, Nl fast Lonning af 100 Hd. narlig, hnlrhos hnn 
tillige slml være heretti.,et til at erholrle in natura 
de Hospilttiet narlig tilfallencle 60 Stk. IÆm 1), im()(] 
nt ]Hlll for samme erlægger en efter Inspel'iionens 
1!\n·slag nf Amtmtnulon fasts:1t moderat Betaling. 

(Rt>skr.saml.) 

4. Marts. Lov, llvorvetl Udstykning af det private J orde-
gotis Jlaa Færøerne søges intlskrænket. § l. En· 
hver, <ler ejer en J ordejtm<lom nf frn, l imltil G Mar· 
ker _lf or!ls Storrclse, inden- og uclengaards, samlet i 
t•.en ll.vgd, <log ikke min<lre enrl 4 Gylden i hver Hauge 
t~Uor Haugepart, slu1l vrore lJerettigot til at bestemme, 
at denne I!Jjentlom med rle Husehygninger, der mnntte 
være eller blive opførte lm"' bemeldte Ejtmdoms 
G-nuu1, skal nrre og forh ive en samlet Ejendom, 
<ler lnm mnll ntlstykkes i Overensstemmelse med tle 
i § fl givne Hegler. !j 2. VerUwmmenrle Ejer skal, 
nnar hnn nusker n t tage en Randan BcstmmnelHe mml 
Hensyu til sin Ejendom, henvende sig til Snren
s]n·ivPren og for dm1ne Yidnosf:u;t erklære sin Bestem~ 
mel:w, som af SonmRkriveren Htrnks hor tilføres ~Ju
stitsprotokollen m.otl Geb)T oftcr ~portelreglcmentet af 
30. llftnts 1831i \j 11. Sorenslmveren skal tierefter 
til nreste rotte 'J'mg paa vedkommentie Ejers Bekost
ning tinglæse Pil Utlskrift af tl!'n .Justitsvrotokollen 
tilforte Bestemmelse. En stuulnn tilkondngrnm Viljes
lwHtmnmelse skal være og fm·hlive niwmknl<lelig og 
urokkelig; dog ]ran tTURtihnninistPrietf hvor Omstæn
tlighellcrne tale derfor, tilste1le, nt cler afvigPs fra 
snmme, mwr vedkounnemle Ejers AnsOf:,TIJ.ing er nn
lwfnlnt af 2J3 af Lagtingets i et hPshitnings<ly::,:rtigt 
1\JodP ti1steclenerem1o 1\Imllemmer. § 3. Dersom !len 
pnngn~ldemle Ejcnrlom eller nogen l>el nf samme er 
lw1ux~ftct mecl tinglæRt Pantngmlil, mna Sorenskrin1ren 
ikke protokollere tlen attr~aeclo Bestmnmolsc1 fm·w 
intlen Ejeren lwr tilvejehragt Pnntekretlitors skrift. 
lige }jrJdmring om, at han intet har imoll, nt tlen 
omhmH1lellc Bestennne1sn tages. § 4. Dersom en 
]}el nf !len pnagwlilewle }Jjmulom er behæftet med 
tingla~st Pnnh•ga~l!l og Krerlitor har t,rin•t sit Sam
tykke til Bestenunt>lsen, skal Pantegælden fm Er-

1) Den nmvnte Ydelse til Hospitalet er bortfalden veU Lov 
(Nr. 70) 2:!. April18!l7 § 5. 
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ldæringens Tinglæsnings Dtdo 1wtJ·ngtes som hvilende 1857. 
p~ut hele den snmlmle Ejemlom. Naur flere Dele af 4.1\Iarts. 
Ejendommou erc pantsatte til for:;kellige I{re!litorer, 
skulle disses IiJrklmringor tillige indeholile dot for~ 
nfHlnc om, hvorledes deres Pordringer skulle være 
]ll'ioritercde i den samlede Ejentlom, i hvilket 'l'il~ 
fæltlø KrnllitorerneR Erklæringer tilligo ville være 
.at ting læse. J ord, der er overbrivet Kreditor som 
ln·ugeligt Pant, kan ikkn ind(lrages tmtler den samlede 
Ejen<lom, merlmhulre Kre<litor efter de foran fore
skrevne l~egler giver sit Samtyldw til, at Pantet for-
Jmrlres fm hmgeligt Pant til simpelt 1)Jl(lt•rpt1ut. § 5. 
]!Jr den 1mngmldende :FJjen!lom mhulre oml 6 M:n:ker 
J"ol'll, kan l~jeron, naar han senere erhverver mere 
,Jon l i sannue Bygll, ved at følge samme Fremgangsw 
mtutde, som i § 2 er angivet, og muler lagttageise af 
do i §§ 3 og 4 foreskrevne BvHttmunelser fastsætte, 
at ognrut dette senere crhycrn•tle Jorllegolls skal høre 
til Ejmulounnen, og Hkal han ~maledes kunne foroge 
Rjendomuums Sturrelse, indtil denne i alt mlgor G 
l\Iar1wr J ord, indeuw og mlengaartls, !log at der i 
JH"er Hn.nge eller Haugepart ikke hlivPr miwlre end 
4 Gylden. Pna <len untlen Side sknl <let umler de 
.samme Betingehwr, Hom nys ere anforle, st:m en Ejer 
irit at -tlcle en i Overensstennueh;e med foranførtP
PorskriftPT Bltllllet Ejendom, tlog ikke i mindre Dele 
mul 2 Jtiarker tlorll, stunt ut mngolægge emlog mituh·e 
Dele af sin EjmHlom metl nuden ~Tonl, mutr han 
derved lnm forngo eller smule tlen J ord, han u1leretle 
maatte _eje i en Hauge ellt>r Haugepart § 6. Dnn, 
som ejer en Bjendom, Iler er mulergivon ile i §§ 1--
fl indeholdte Bestemmelser, slml være berettiget til ved 
en uf hnm inden l~etten nfginm Erldærh1g at fast-
sætte, hvorledes med samme Ejendom efter hans 
Dod skal forholdcH, hvem af halls Livsarvinger samme 
skal tilfalde, hnul Besætning, hncentarium, Indbo o~ 
Utlho af alle Slags der skul fJ>lge Gnarilen, og !mul 
Sum den skul tages for. :Fremdeles slml der og efter 
Omstænllighederuo kunne rentes Konfirmation pua 
'l,estamentcr~ hYorred he:-;temmes, nt Gaa.rtlen med 
~eilhelwr for den paa Rairunc satte Vurdering, og 
i øvrigt under lugttageise uf cle i tlenne 1-<0V givne 
nærmere BeHtemmelscr skal, smtfremt det Barn, den 
ngtes overthngct til, ved Døt.lcn maatte nfgaa forhulen 
'l'estator, tillalUe !Jemel<lte Barns efterlevende Ægte-
fælle, for hvilken Konfirmation i iutet 'l.'ilfæltle l>livm· 
at erlægge llØjere Gel)JT end det nu anonlnccle la~ 
veste Konfinnationsg(~hyr. Nanr de andre Livsarvinger 
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1857. eller, sa:tfremt de ere umyndige, 1lisses Værger finde 
4. J\Iarts den for Ejendommen fastsatte Sum for Jay, ere d" 

horettigede til at fordre, at den, forinden den til
trædes uf den dertil bestemte Aning, vurderes af 3 
dertil af Retten urlmeldte millige l\Iænd, og skal 
vedkommende Bttm dtt Yære berettiget til at overtage 
samme for "/.1 af Vurde1ingssummen. § 7. Er Ejeren 
gift og lever i sædvanligt Formuesfællesskab med sin 
Hustm, maa han, naar lmn vil benytte clou lmm i 
foranstanende Paragraf gime li'rihed, dertil prhverve 
sin Hustrus Samtykke. § 8. Y ed den testamentariske 
Anordning, som Forældre sanledes gøre over deres 
Gaard, kan det og bestemmes, at den af dem, der 
l•liver den længstlevende, skalunder de nærmere Be
tingelser, som efterføl~e;1de § 10 indeholder, kunne 
beholde Gnnrden med 'l'ilbehør mori et Y ederln~, rler 
svarer til den Y ærdi, l! vorfor Gaarden j Medfor af 
llcstmnmelseme i § 6 j sin 'l'id skal overlades til et 
af Børnene, h•ilket Yerlerlag sikres i Ejendommen 
o~ urlbetales j det 'l'ilfældei hYori Børns Færlrene
eller JlforlrenearY ellers ska udbetales dem. Den 
længstleYende er ikke bemyndiget til at sælge Gaur
den, 1ulen at den først tilbydes rlen Son Pl!er Datter, 
som den i sin 'rid skal tilful<ln, hvilken da skal vmre 
berettiget til at modtage summe for drm i ~l1esbtmt1lltet 
sutte V nn·di eller for den Sum, som i 'l'i!fmlrle af 
lndsigPlse fra de andrn Livsurvingers Side hestemmes 
paa dnn i § 6 angivne :lfande, og med Belolwts 'l'il
vøjehringelse lun·e Henstund til !len anden derprut 
folgende Juni ~'ermin. Suafremt homeldte Arving 
ikke er myndig, skal Sngen, inelen Beslutning tnges 
om Guardens Overtagelse, indstilles til .Tnstitsmini
stmiets lledomnwlse. Det folgl'r for ovrigl nf sig selv, 
nt der ved LE:..,rtpfolkenes fælles 'l1estanHmt ogsaa kan 
hestemmes yderligere InilHkrænkning i den lmngst
levendes Ii.aadighed over Gnn.rden, og at det navnlig 
kan formenes denne nt pantsætte samme, ligesom 
den InmgHtlevende i intet 'rilfælde kan give 110gen 
Panteret foran de Arvclodder, som ere Bømcne til
faldne efter <len forhen afdode Ji'adcr eller Mo<ler, 
hvilke Arvelmluer som foranført h!i,·e Jllioritere<le i 
Gnurrlen, indtil der pn:L anden l\lanrle gøres Arvin
gerne Ji'yldest for samme. § 9. Det er ligeledes en 
i:ielvfølge, at den læn~stlcvendc ikke lmn efter sin 
,.Egtcfælles Død gore nogen For~mdring i den Pngnng, 
til Fordel for et nf Børnene, nf r1Pm h<•gge tilkende
gime sidste Yilje, men skulde hPmelrlte Bnm d<l 
eller ej ville modtage Ejendommen, kan den lnmgst-
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levende -ved en ny testamentarisk Disposition be- 1857. 
stemme, hvo af de uvrige Bum <ler slml træde i dets 4.1farts. 
Sted, saafremt det fælles 'J'estament ej allerede inde-
holder nogen Bestemmelse desanganende. § 10. Den 
Bet til at beholde Gnarden, som der ved .tEgtefolks 
fælles 'festament kan tillægges den længstlevende af 
disse, skal med Ronsvn til Manden ikke Yære iml
slmenket til den 'l'id, ·han bliver hensiddende ugift, 
ligesom Ganrden og, naar Enken indlader sig i nyt 
Ægteskab, knn forblive hos hende og hencles anden 
1\[and, saa længe indtil den Søn, hvem Gaardcn efter 
Testamcut skal tilfalde, bliver myndig, hvorve<l i 
Overensstemmelse med N. J,, 3-19-34 forstaas 18 
Aars Alcleren, eller indtil den Datter, som den er til-
lagt, indganr Ægteskab. § 11. I Stellet for en sna-
dan 'Disposition, som §§ 8 og 10 hjemle en Selv-
ejer og hans Hush·u Ret til at oprette til hinnndens 
~""'m·del, skal det ogsnn, uammt de lm-vc Linmrvinger, 
~stna dem frit for vetl redproh-t 'l'estament at hm~t.cmme~ 
at den lrengstlcwen<le sknl beholde Gnarden med 'fil-
hehør som sin fnl!lkomne l~jendom imod efter fore-
ganet edelig ~l'nksntion at u!lbetnlo den førstnfd<Hlos 
Arvinger 1/ 5 af Gnardcms og dens Tilhehors sniHle 
Værdi, denne dog knn heregnet efter l<'radrng af den 
derpaa hvilende Gæld, hvormed disse i ethvert 'l'il-
ftelde skulle lnt1e sig 110je, Hnmt 11mler den Betingelse 
at den længstlevendes Ret til i Overensstemmelse me<l 
§ 15 i Ji'r. 21. l\[nj 1845 nt !ngo Arr efter dc'n 
forstufdøcle bortfnl<ler. § 12. Nanr en Sclvejer i 
l\[edfør af <lenne J,ov har givet sin fasto Ej enelom til 
et nf sine Børn mod et moderat VellPrlng, skn1 hnn 
ikke være bt~fojot til paa nntlen ~[nade at t1ispont1re 
over mere end en Ottendedd nf sin efterhulle lfor-
rnue, RUtiledes H om denne h liver efter den Værdi, 
hvorfor Gnnr!len efter Bestemmelserne i § B hliver at 
ovPrtage af det vedkommencle Barn, hVilket samme 
Blml gælde, n::mr en SelvejPr og hans Hnstru, c1er 
]mve låv~;arvingPr~ ville henJite den Ret, ~ 11 hjemlnr 
dem til nt testere hinanclQn Gnardon in Ejendom. 
§ 13. Ligesmn c.len, dt~r hesitlcler flere Selvejergaardc, 
lkke kan vetl ~'estnmeut tillregge et Barn liere nf 
di.Rsc, nnar han eEterlmler sig flere Børn, Hanletles 
kan der heller ikke forlieholdes den ltenp;stlevendo 
Hc>re Gnarde; dog maa sidstmevnte og:ma kunne be-
holde de11 Gnm·d, som er tillag-t en ikke fnldmyn<lig 
Son e]h_1r Datter, indtil ll:ln hliver fuldmyndig eller 
lnm gift, hvorved det imidlertid i OrorrnsstPmmelse 
meil § 10 bliwr at iagttage, at i det 'l'ilfælde, 
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1857. hvor l~nken gifte1· sig paa ny, ikke l!'ul<lmyn<lighe<l, 
4. Marts. men alene l\[ yndigbetl ndkrmves, for at vedkommende 

Søn skal sættes i Besi<l<lelse af Gaarclen. l~j heller 
kan det foranførte være til Himler for, at <len lmngst
levende beholder de flere J~jendomme, der kunne til
fttl<le clen som lloslod efter Loven. § 14. En Enke, 
der ejer Pll Selvejcrgllanl, kan i eet og alt udøve den 
'l'estationsfrihcd, som vecl denne Lov hjemles. Imid
lertid kan den l~nke eller Enkemand, som hensiilder 
i uskiftet Bo efter den nf<lode, n<len at der, medens 
denne levede, er gjort nogen testamentarisk Anord~ 
ning om Gaarden. ikke benytte den nævnte 'l'estations
frihed anderledes end, at [len afdødes Arringer man 
helwide den allerede faldne Fm<lrene- eller il!ødrene
Arv ukrmnket. ~ lo. Det stnar ogsaa en Selvejer 
frit for, unrler 'ile emtivanlige 'l'estationsformer, at 
o~Jrette et 'l'estument uf clet lnclholtl, som denne Lov 
hjemler. For sua viclt 'l'estument oprettes mellem 
JEgtbfolk fmnlocles, at det giver th~n ene af disse Ad
komst til, efter den andens Dut!, ttt besidde Gaurclen 
mod cle Inclskrænl-ninger, som denne I..~ovs §S 8 og 
J O intleholcle, hor, hvis det oprettes i den i'§ 6 an
fm-te Form, en Afs.krift af clen inden Retten 'afgivne 
Yiljeserklmring indfores i Panteprotokollen og derfor 
tiet sædvanlige rl'inglæ~mingn- og Pl'otokollationH-Geh.}T 
l)etales, ligc\mm rl'm;tamelltet, nnar det paa anden 
lilande er oprettet, hor tinglmses. !i 16. Har rlen, 
som njer en Selrejendem~ der e~ undergiven de i §S 
1-5 indeholdte Bestemmelser, 1kke i lm·enrle Live 
taget Bestc•mmelse om, ln·orlecles der skal forholdes 
uwd Ejendommen efter hans Dml, og Ejendommen 
kommer paa Skifte, da skal den udlægges til et af 
d(m nfdodes Horn eller en af hans Arvinger for don 
Sum, hvorom Arvingerno under Skiftet mantte kunne 
hlivo enige. Dersom ingen Overenskomst i saa lien
seende mellem Arvingerne tilvejebringes, hliver Ejen
dommen ved offentlig Auktion at hortsmlge og llrove
nuet skiftes efter Lovens Bestemmelser. § 17. For 
Fremtitlou skal det ikke vmre tillailt ved Koh og 
Salg, vetl Gave, pan Aneskifte eller vml anden Over
!lragelsesm:uule til Bærlig Ejendom at udstyldw Jord 
i min<lre Dele mul hele Gyltlen, samlet sanvel i Bø 
som i Hauge eller Hmtgepnrt. Dersom alt det ,Jortle
godH, som paa et Arveskifte kommer til Deling. ikke 
kun ulllægges til Arvingerne, uden nt en Del af J'orden 
bliver utlstykket i mimh·e Dele mul en hel Gylden, 
samlet saavel i Bo som i Hauge eller Haugepart~ og 
A1Tingerne ikke kunne blive enige om, hvo a.f dem 
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der slrnl overtage snudanne Jordprtrceller, skulle disse 1857. 
bortsælges vc1l offentlig Auktion og Beløbet for samme 4.l\larts. 
udlægges til ae vedkommende Arvinger. § 18. ]'remM 
rleles skal rlet herefter va,re forbudt vecl Køb og Salg 
eller p an rrnden l\Iauile at skille de til J or<lego<lset 
efter de gælder11le Bestemmelser knyttede Herligheder 
fm samme. § 19. For at et stedfundet Salg eller 
li:Iageskiftc eller anden Overdrngelse uf nogen J ord 
kun httve Rctsgyldighed, skal derom oprettes og ting-
læses et skriftligt Dokument, som indeholiler fuld
stamilige Oplysninger om, hvori Overdragelsen be
stanr.1) lVIe<l 'Hensyn til 'l'inglæsningstidon bliver N. 
IJ. 5-3--'39, 40, 41 at iagttar.:e. § 20. Den .-ed N 
IJ. 5. Bogs 3. Ka]Jitel, samt ved Fr. 14. Januar 1771 
og Fr. 14 .• Tanum· 18.2.'1 hjemlede Otlelslosningsret 
skal ophøre, sna at clen efter l. Juli 1857 ikke !muger 
skal kunne gores gældmulc. 

J,ov om Udsldftning af }'rolleshauger paa }'ær· ·L Marts. 
øeme. ') § l. For hvert Syssel skal der opretli.•s en 
Ucls1:iftninhrskommission, hesbuwnde af 2 n f Lagtinget 
og l af Amtmanden udnmvnte, i Sysselet bosatte 
U11Sete Mmncl Hflmt af Sysselmanilen, der tillige H1ml 
fungPre som Konnnissionens Snkretær. § 2. Kom
missiolH'lf nelger et af sine 1\Iodlemmer til Formand. 
Det trufne Valg har dt•n valgte at fornnsbtltn lJP
kemlf:t.~ort i Sysselet. § 3. For Amtsrepartitions
fondens Regning forsynes Kommissimwn me!l en 
Jlrotokol, som autoriseres uf Amtmanden, og hvori 
Kommissionens :B"'~orhandlinger imlf~tres. § 4. Nanr 
nogPn~ der er lviellejer eller ].fecllwsid1lor i en Haugo, 
ønsker, at en Dnl af Hangen sk11l llllskiftes, har han, 
naar hnn ikke lmn komme overens meil ile andre 
J!Jjere og Bt•sidtlere~ at :unneltle satu1ant for Syssd~ 
manden. Denne slml derpatt .-ed næste Grande-

l) .Tfr. Haugelov 23. Fehruar 1866 § 78. 
2) Denne I~ov er forandret, til J) els hortfah1et1 ved Lov (Nr. 54) 

af l. Ar1ril lSHl om Oprettelse af Landvæsenskommissioner 
og !JOV (Nr. 5U) af s. n. om Grantlcstmvnc. Dette 
fremgaar dels af Lovenes eget Indhohl, tlels af de til For~ 
slagene om Ile to sidstnævnte IJove l1t1rende Bemærkninger. 
D a imi!llertitl udtrskkelig Udtalelse mangler om, hvilke 
Bestcmmrlser i Udskiftningsloven der cre ophævede, d tt 
tleu JHl.Il nogle l>unkter endnu bestaar, (saaJ.edes § 4 sidste 
I>unktnm og- ilJJlge 1'l'lllov (Nr. 56) af Hl A]JrillS~J.I § 9-
B H), ligesom denne Lov fomdsætter, at andre af Udskift~ 
ningslovens Ilestemmeiser endnu gælde, stunt da. dL•t er 
tvivlsomt, hvilke disse ere, er ]_.oven her optaget i sin 
Helhed. 



140 Lov om Udskiftning af ]'ællcshaugor. 

18o7. stævne hringe Sagen untler Forhnntlling og tilfore 
4.Marts. Politiprotokollen, hvatl <ler desnngaaende er for

handlet, Slut at man namlig deraf kan erfare, bror 
stort et Antal af Samejerne der onsker Udskiftningen, 
og af hvilke Grunde de, der ikke onske den, morl
sætte sig samme. Ere samtlige Ejere og Besiddere 
enige otn Udskiftningen eller l1live enige derom vod 
Gmudestævne, kunne de selv onlne nlt, ]mul der 
vedkommer Udskiftningen, uden Syssehnnndens eller 
Urlskiftningskommissionens J\Iellernkomst; derimod 
hlin~r, naar der er Kongsjord i den IIauge, der 
lillskes udskiftet, Godsbestyrelsens Samtykke at er
hverve til U<lskiftning<m, og sanfromt andre end 
Ejerne og Besidderne mnntte have nogen Hettigherl 
i Haugen, sknl ogsan disses Samtykke erhverves nwd 
Hensyn til Bestemmelserne om deres Haugerettig
heder; opnaas 11er ilrke JiJnighed i sidstnævnte Hen
seende, kan denne Del af Sngen ln·iuges til Afgørelse 
J"'" den i §§ S og 11 foreskreme J\Iu:tde. § li. D<'r
sonl nogen af de i Hangen lmltnt,rtle il\:ke m· bosat 
i Byg<len, skal den, der har J orden i Brug, vetl alle 
:Forhamllinger :mgauemlo Udskiftning anses hefnld
mmgtiget af Ejeren til at handle Jwa dennes V egne~ 
Jneclmindre Ejeren selv møder -ve Forhandlingerne; 
om Sngens },oretagelHe ved GnuHlestævno bliver dog 
:VJjereu eller, Hanfromt han ikke opholder sig Jlila 
FtenJernr, hans hefnldmrcgtigede, dersom Ejendom
men wlgor en halv Mat·k Joni eller derover, særlig 
at underrotte nf Syrmelmnndon med l·J Dages VarHel, 
ligesom ogsaa lignende Underretning skal meddeles 
J,amlfogden med det samme V ursel, nanr der er 
1\ongsjonl i den Haugp, hvoraf en Del lillskes tul
sldftet. § 6. Dersom Besidderne af i det mindste 
Halvdelen nf Hangens l\fnrketal eller i det mindste 
tre l.Pjenlellele af dem, cler ere lodtnb'llC i samme, 
tHn:ilw Ullskiftningen, skulle de Yære bernttigede til 
af Sysselmumlen at begære en Udskrift 11f, hvad der 
nngaaende sRmme er blevet tilfort Politiprotokollmt. 
J)(•nne U<lskrift skulle de derefter tilstille Formanden 
i UdsJditni11gslwnunissioneu mecl Anmodning til ham 
om at foranstalte Sngen videre fremmet. § 7. For
llHUH1en har derpna efter A.ftale med KommissionPnR 
nndre l\fecllemmt~r at beramme en IJ.ld til Sagens 
J.i1oretngelsc og clProm nt hule snmtligo im1enhys Ejt>re 
og Ilesitldere af Hangen mulerrette med mindst 14 
Dages Yarsel. § 8. Cl'il den berummeile 'l'id Hlml 
l{onnnissiouen indfinde sig pna Stedet og, efter nnje 
at have undersøgt samtlige Lokalforhold samt urermere 
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hnrt og overvejet, !mul !'arterne have at anføre for 1857. 
og imod Udskiftningens :B_,oretngnlse, afgive en moti~ 4. :Marts. 
v erot 1\:en<lolse om, hvor vidt Udskiftningen hor fore-
tages eller ej, samt, dersotn Uen lmr foretages.z hvor~ 
ledes <ler <In bør forholdes med Hensyn til ll..ngræs-
ning, rrørveskur og øvrige Haugerettigheder, hvorom 
<ler ·efter Lokalforholdene kan være Tale, og om 
hvorlerles Udskiftningen i det hele bør ske. I Til-
fælde af Stemmelighed gør ]rormnndens Stemme Ud-
slaget. § 9. Denne Kendelse, som skal affattes, 
medens Kommissionen er samlet pn.a Aastedet, og 
tilfnres Kommissionens Protokol, opht'ses for ae til
stellevmreilde, som ere interesseretie i Sagon, og med-
deleR derefter heskreven til dem, ller hnve forlangt 
KonuniHsiOnens KenW:~l·m. Andre Yetlkommencle kunne 
ligeledes erhol<le en U tlslu-ift af Keneloise n, men dog 
kun mori Betaling efter Sportelreglmnentet. ~ 10. :For 
Udførolsen nf det tløm overriragne Hverv tilkommer 
iler Kommissionens l\Ie<llmnmer hver en Gorltgorebe 
uf 1\4 Sk. R. M. for hver Dag, Kommissionen lnn:t 
være samlet, samt fri Befordring. Denne Godtgørelse 
lHlredes forskmisvis af dem, der lmve forlangt Ji'or
rctningen afholdt, nten rO]mrteres j)aa smutlige lJod-
tagerc efter 1\[arketal, saafremt u{ skiftningen irmrk-
smttes. § 11. Er no'.'"" misfornojet med rlen af 
Kommissionen nfgin1e }\.endelse, skal tlet staa ham 
frit inden a J\Iannerler efter Afsigelsen at indanke 
don for Amtmanden, som cleqma i Forening med to 
af LabTf;ingnt mlnævnte J\Itend endelig ufgor Sagen 
verl en motiveret Kendelse. § 12. Naar det er bleret 
cmle1ig afgjort, at Udskiftningen skal foretages, har 
-vcUkommende at ]wnvemle sig til Sysselmauden med 
en U tlskrift Rf tlen <lesltngaaende faldne Kendelse og 
nt anmode lmm om at h·mrksætte samme. Hrssel
Inantle.n 1mr derpaa, efter at lutve foraustaltPt Kamt-
lige TPdkommonde (jfr. § 7) elorom lillelerrottede lnP<l 
mindst l± Dages Varsel til Kirkestænw, nt iud-
iimle sig pa:i Stellet og nt mlmaule og af-
s:cttc til hver af Samejorne den Del af Hauge
stykket, som i Henhold til Kendelsen maatte 
tilfulrle ]lllm, sanlerles nt hver faar sin Andel 
ltf, hnrl rier udskiftes, saa vidt muligt srunlet p lut eet 
Sted. Om Forretningellll Poretagelse tilforer Syssel
manden det fornoth1e i Politiprotolwllen, hvor han 
navnlig :har at betebr:ne de til hver enkelt afsatte 
Stykker snn1eilesr at dot deraf lmn ses, hvor m og et 
og, om Inuligt, hvilket Stykke der er tillagt enhver. 
Dersmn nogen nf de pnngrr~ldentle er misfornojet 
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18&7. mec1 U<lfnl<1et af Sysselmautlens Forretning, skal han 
4.lllarts.strakH til Protokollen crlclwre snarlunt og tleqmtL 

intlen Urllf!het af 4 Uger rlerefter henvende sig til 
Retten og wtl samme lade udmelde 3 uvillige Mæml 
til n t foretage en ny Udmaaliug og .A..fRætniug. lJenne 
:b.,orxetuing Hknl, efter nt Sysselmanden og nrrigo 
Yedkonnul'IHle med 14 Dages Varsol derom cre under~ 
retterle, foretages inden Udluhet af 8 Uger efter, at 
l\fmntlene ere udme1flte, hvormed Sngen da skal Ymre 
afgjort. Dersom de uf Hotten udmeldte :i\Iænrl skulde 
komme til det Hesultat, at Syssolmandens Urlnmaling 
ikke har noret rigtig og nojagtig, hor de til deres 
UthneMelse og Betnling meJgmtede Omkostninger 
llleros af samtlige de i don 1>nagælrlende Hauge lod
tagne i Forhold til, !mul rle eje eller ]Jesirlde i H a ugen; 
i morlsnt Falrl skal clen dier de, der have forlangt 
dP1n ndnwldte, ene bære de derved for~tarrmgeclo Om~ 
kostningc•r. § ta. For at iyærkswtte Urlsldftningsfor
J'etningen tilkommer der Sysselmanden en Godtgurolse 
nf 5 Hrll., som reparteres JlM tlo i Hungen lorltagno. 
De af ltetten nrlml'!clie lillend erholde Betaling efter 
Sportelreglementet n f :JO. ::llarts 183G § li2. § 14. l\li
nish'Tiet ]mn eftPr J~agtingeh.; ludstilling t-rwJfe mulr(~ 
BestennnelsPr end de <rnmfor givne, sanvel mt•!l Ren~ 
S}ll til Yeclerlnget for de mml Udsldftniugen forlnmclne 
..t\rhejclt'r som med HenBJ'1l til, nf 1n·ilko Pm·fmuer 
Udskiftningen hliver at udføre efter den faldne Ken
flp}sr. § 15. Dersom cln vellkounnendo Ejere og Be
sicl1lere uden Sysselmunc1ons og Uilskiftningnkom
missinueus l\fellemkomst foretage en Udskiftning af 
]1,a~1leshaugor, skal derom, naar dereA Udskiftning 
skal hare Retsgylcliglwrl, være oprettet et skrift
ligt Dokument, som tillige skal inrll'IJOlrle <let for
IHHine om, hvorledes eJer skal forlwlcles mecl Hen
Hyu til Ko~,rrn~sning, 'l'orveskur og nvrigu Hauge~ 
rettigherler. § 16. Hvad der i cle foregaaencle l'ar:t
grniTer er bestemt om HnugPr, Rkal ogtma gælde om 
Hauge}lnrter. 

18. Juni. Justm. Skr., hvori udtales, at ifolgn Lov 21. 
l\farts 1855 ~ 14 enhver hanrllP!Hle l""' Fa•rnrrne, 
hvacl ruten lwn drirer Hanclel fm Skib som Speku
l:mthmuller eller pn:t Lanelet som fast hanrllencle, 
mnn ansPs forpligtet til vød nl Ranclcl med Øernes 
Indhyggere at hcmytte dansk justeret :i\fanl og Yægt 
og, Raafromt han undluder sntulant Ymre at anse 
efter de desnngnueiHle gældende Lovbestenunt>lser. 

(U tr.) 
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Jusnn. Skr., hvori urltales, 11t de i Lov 21. :Mnrts 1857. 
18fl5 S 8, sir1st e llunktnm, omhmulleclc Beretningt>r2S. Oktbr. 
slmlle afgives nfSJdpperen og indeholile en An{:,rivelfm af, 
l mul cl er pna ethvert Sid er blevet losset eller indl:ulet. 

(U tr.) 

Lov om Grindefangsten paa }'romerne. § l. 2D. De br. 
Reglement for Grindefnugsten paa. Færøerne af 1. flo* 
t·etnber 1832 ophæves, og skal Justitsministeren nere 
bemyJHliget. til efter L:cgtingets lullstilling :t t fore
sl;:rive de , Bestt~Inmclscr, som herefter skulle gæhle 
om Grindefaugf)ten }HUL bemeldte Øer. 1) ;9 2. Over
trn:tlelser af de i Kraft nf !len Justitsministeren sna
letles iiHlronnue!le BemJ'1Hligelse givne ~'"'~orslcrifter 
blive, for snn yidt der ildw i denne Lov er fastsat 
større Straf, at anse merl Bntler, hvis Størrelse det lige
letit'H nn~rlndos til tlustit-,ministenm efter lÆgtingets 
Imlsiilling nærnH're at hestt>mme. § 3. Skulde en 
Syssehunn!l vea GrilHlenH HPrt'hTlliug e11rr Deling lw~ 
fimles forsmtligen at have forurettet nogen eller nt 
hav(~ tilnmdt sig noget n f Grimlen, sum ikke med 
Rette tilkom ham, <la bJJr han have sin Bestilling 
forbrmlt. Sanune StrnJ Hknl og efter (husta~mlig
he!lPrne lnmne iUmmnes den Sysselmuml ~ c1er af 
Egennytte eller nmlre utillnflplige Anrsal{Cl' neJger vn 
beYislig fejlagtig Drmhningsmaade. § !. i:llml<le no!(l'n 
hruge Vol<l motl Grinclevat,ih'n elh:r mori tlem~ 1ler 
ve<! GriiHlefangsten hnYc at befale, bliver <len skyl<ligc 
at anse 1ned Straf efter Bestemmelsernø i Foronlniu~ 
af 4. Oktober 1833 §§ 1 G og 17, sammenholilt llll'<l 
Heslnipt nf 30. iliarts 183!1.') § 5. D<'n, tlL'r vetl 
1\[agt eller rrrusler soger at tilvendø sig UJHlt!t af 
Ørint1en enrl dt~t, der nf tle verlkommewlo tildt>lPB 
ltam, straffeH med lfrungst>1 paa Yun!l og Bn11l l~liPr 
metl haartlere Rtntf, saaledes som i § 4 er ommeltlt. 
HntltyYori straffes eft{~r den gæltleml~~ rryvslovgivning. 
§ H. De Sagt~r, der mnuttc rejse Rig fra Overtrædelser 
nf tle OlU Grindefangsten uagh·ne BesteunnelsPr, hlive, 
for s:ut vidt de ildw gnu tul Jlllll :mden Sb,af ctHl 
Boller, at lwhmHlle pau summe i\Iaade, som YC<l Pla
katen af 23. iliarts 1813 L'l' bestemt meil Hens)~l til 
Sager mn llettiglwtlen til at hygge og holdl! PiskPr
haade 1mn l!,mrøerne. 3) § 7. Hvor (hnstmiH1ig11er1erne 

1) Se mi lleg1ctncnt 5. Februar 1872 og llPk. (Sr. 10) 28, 
l<'el1rnar H::i80. 

2) Sll nu Strafff'lovens ~§ BB O;!' 100. 
3) Jfr. licutck. Skr. 20. Se11tember 18·1G. 
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1857. tillade det, paakenrles de, straks efter at Delingen af 
2il. Dcbr. Grinden er endt, af den Sysselmand, i hvis Distrikt 

Grindefangsten er indtruffen, men i mods>tt Fald uf 
den Sysselmand, i hYis Syssel den eller de skyldige 
ere hosatte. Ere flere fra forskellige Sysseler impli
cerede i Ben og samme Sag, hør Ueu steflse behandles 
uf den forstnæmte Sysselm1mrl, for hvem rle skylrlip;e 
ere pligtige at mmle efter lJ.'ilsigelse, hvis Sagen ikke 
straks paa Stedet lmn afgøres. § 8. De Boder, som 
ikemles nogen for (hertrædels~ af de om Grinde
fangsten givne Forskrifter, tilfalde Færøernes Amts 
F:tttigk:tsse og afsones i lilangel af Betaling efter 
de gældeude Bestemmelser. 

29. Dcbr. Lov om ForhøJelse i de ved Sportelreglemen-
tet for Rettens Retjente paa Færøerne af 30. lilurts 
1836 fastsatte Retsgellyrer m. v. 1) 

29. De br. Lov om U 1lvidelse til Færøerne af Forordning 
for Kongeriget Danmark af 8. Jnli 18!0 angaaell(le 
!let offentlige Jfasse- og ltegnslralJSvæsen i Alminde
ligbe~l. Forordningen af 8. Juli lMO angaaende det 
ofl'ontlige Kasse~ og HegnskalJSncsen i Almindelighed 
skal vrr·ro anvendelig 1ma Pæroerue, dog metl fulgenile 
l\[odi!ikationer: Ved § 2: at der som Sikkerhed for 
de i denne Parct;,'l·af omhanrllede 0jJfJC1Jilr8e]er ogsaa 
kunne stilles forste Prioritets Panteoh igationer i Jord
ejenUomme paa F~PnJernt), indtil Hnlrdclen af EjPu
donunens Y:errli eftpr den ga~ldende Lmulepris; ved 
§ 4: at de i denne Pamgraf indeholdte Bt>slt>mmelser 
om Brugen af stemplet Papir hortfalde; v er l § 11 : at 
rler i Stedet for rle paahenuihte Bestemmelser i Sportel
reglement af 22. Marts 1814 §~ 71 og 67 træde de til
smrende Bestemmelser i det lor ]<'rerøt•rne grolilentle 
~wrtelreglement, og at den i Parnbrrnfen ommddte 
]< orhojelsesafgift hortfaliler i Henholrl til Sportol
reglement uf 30. l\Iart~ 1836 § 68; verl § 50: at N. 
J,. 5-13-35 tra•rler 1 Stedet for D. L. 5-14-37; 
ved § o2: at N. L. 5-13-27 træder i Stedet for D. 
],. 5-H-29; .-ed § 58: at <ler i Stedet for rlenne 
Paragraf træder fnlgeuUe Bestemmelse: 11N rPrnrrentlo 
Lov, hvorved Kamnwnetsordningen af 113. Jlarls1720 
ophæves, træder i Kraft den 1. A1Jri! lti58". 

1) lJc endnu gældcnae Destemmelaer i Loven erc denne 
~amling sammenarbejdede med lteglem. 1836. 
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Justm. Sln·. Lan<1fog<1en P"'" J!'reroerno lmnle 1860. 
forespurgt, om hn.n var berettiget til nt herPt:,'llO sig 27. Jan. 
-{1ehyr for fn1gcntle af d spnnsk Skibs ]!,Jll't~r lwga~rm1e 
Ekspec1itionrr: l. Ucl!rercligclse af latinsk Sundhecls-
pas for Skihot med tilfort Attestation om, at cler 
ikke pan Stedet eller i en Omkreds af 5 lilile fantltes 
noget spansk Konsul<tt; 2. Uclfrercligebe nf l\Innilcst 
orer den Ladning, cler var bleven in<ltngen i 'J:horRw 
lmm, mecl tilføjot Attestation om, at tlen indhulede 
Fisk, stm vidt J,auclfogtlen 1Je1tt•ntlt, rar fisket ]Hltt 

}-1'reroerno af fa•rnske IPiskc•re samt tilberedt paa 
lfmroerno og følgelig -var nt lwtragte Hom fterøsk 
I)rm1ukt, samt t~111lelig AttPstatiou om, nt cler ikke 
Jllllt Steclct eller i en Omkrecls af fl 1\lilo fttntltes 
11oget SJJ!lllSk 1'\.omml:tt; og 3. J!',JrevisningHpaatt>gningnr 
]HUl 4 Kmmossementt11' over dt>n pnn Pærnernc iiH1-
tat,tne lJ!Uluing. l\Iinisteriet m1taler i tlenne An1ml-
ninp;: ad l. :tt cln Udsteclelscn nf Suuclhetlsattester 

lmahvilPr I..~aiHlfogllnn som ]~mlw!l:-:;pligt, men Iler 
1verk1'11 i Sporte1reglmrlPnt 30: l\Iurts 18HG, 1) j fr. I~ov 

2!1. Decemla•r ltl57, eller i Lov 2l. 1\lnrts 1Rf>5 er 
tillagt ham noget Gebyr for at tu1f:Pr!lige eller pna
togne Skihspupiror, formenes han ikk.P ttt nero lm
rdtiget til at lwregne sig Godtg{1rdse for Utlstedels(m 
vf tlet omhandlede t;undlwtlspas; atl 2. og 3. ut disse 
EkH})etlitioner ligge udenfor Ile i H:nH1elslon·n om
lwndltllle, Lanrlfogtlf'n pnahrilPnde :Forretning-Pr og 
llærmcst· mua betragtes :mm KonsnlaTforrotuinger, og 
unar I..~n1H1fogllen derfor, HtHt. la. .. ngP !ler ildn~ er nu
satte Kommlor IJaiL J~a'rnerne, for Yedkommemle 
Skippere utlfn~n1igo !leslige Ekspetlitimlllr, antagor 
1\finistt>rict, nt hnn maa Y!t>ru hurettiget til dPrfor at 
heret.,l'Jte sig sa~dvanligt Konsulnrgehyr~ jfr. Loy 21. 
]!arts l H 55 § H. 'J 

(U tr.) 

Lov angaae111lu Urmnilevinshanilel og BrmlHle· a. "I"rts. 
Tinsudskmnkning JlR!L }'mroerne. !l l. 'J'il at for-
1Hmale 13ra~ndPrin pna Pmnwrne mHordrc:; lwroftcr 
særlig Bevilling. Bevillingen, der mlfa'rdiges af Amt
manden_ og 1mumetl1leles t~nhver paa .Færne1110 hosut 
JIImul, iler er i BesiddelHe af de til HanclelhllOret
tigel")CS l~rhverv6lse i A1minllelighet1 foreskrevne E~(m· 
~kttlwr, "} giver ]{d til :l!'orhanclliug af Brrentledn i 

1) Se dettes § 59. 
2) o: G .Øre }Jr. 'l'on af Skibets Ncttodrægtighcd, jfr. 1\:onsn

lats.!{ehyrtnkst 15. December 1893 § 1 Nr. l a (Lovt. S. mH). 
:!) Se Lov 21. Marts lti5fl ~ 10. 

lO 
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lSHO. stort og smnat, men ikke til nogen som helst Utl-
3. :i\larts. sk1enkning deraf. I Bnvillingen 11ænH~S dot Sted, 

hvorfra Bamlclen ma11 <lrives; den hjemler ikke Ret 
til at have flere Udsnlgssteder. 1) For Mecldelelsen 
af !len nævnte Bevilling erlægges t>ll Kendelse af 
20 Rtll. og for smnmes Benyttelse entlvidere en nnr
lig Afgift uf 100 Rdl. Af Kendelsen og Afgiften 
tilfalder Halvelelon Statskassen og den anilen halve 
Del Amtsfattigknssen. 2) Afgiften erlægges stedse 
forud for eet _tlar og indluronH.J af Lnmlfogdrn. § 2. 
Ønsker nogen at mlsmlge Ikæm1cvin fra Skih, vil 
dertil ligcleth~s være ut t>rhverve Berilling, hvorfor 
erlmgges en Kemleise nf tlO Hdl., hvoraf Halvdelell 
tillalder Statsimssen og Halnlelen Amtsfnttiglmssen. 
Bm-illingen, iler udfærdiges af Amtmanden, udloveres 
i 'l'horsham nf };!mtlfogden og i de tl H\Tige i J;oven 
nf 21. lilarts 1855 § 4 anførte Havne nf vedkom
meneJe Sysselmancl, som for 1\ent!els<'n nilæggPr lw
lwrig Rigtighud til J;tmdfogdt>n. BevillillgPn grelder 
kun for <'n HanclelsrPjse og bliver w•tl i':ikihets An
komst til en nullen Hn.n1 J1UU Ftert-lerne at foreviRe 
for den clervmremle Oppehorselshetjent, forentl nogen 
Hamle! mecl Bramtievin sammesteds knn ilnclc Sted. 
§ 3. Het til at nelskænke Brmntlevin tilkommer kun 
dem, som clertil af Amtmanelen mecl<leles Bevilling. 
Slige I3evillinger medtloles kun jmn saar1nnnc SteUt~r 1 

l1vor dPr manttP vmre RfH'lig ',rang dertil; do ml· 
f:en1iges !lfi!l f> Anr ad Gangen, og efter den 'l'itls 
Forlob h iver ny Bevilling at Jose. Det er ikke 
nogen till:ult at have flere Udskn"'nkningssteder. Be
villingen til clen i ~ l ommelclte Forhandling af 
Brænelevin nuut ikke forenes mecl Bedlling til Ud
skænkninf(; sidstnævnte Bevilling r,>iver ikkB Het til 
Salg uf Brn>mlevin ml af Huset. Den til Udskmnk
nillg- hPrt>ttigecle har nt 1w1w cleu Br:emleYin, hnn 
nclskænkPr, hos en af de med llevilling til Brmncle
vinshnnclel forsynede Hancllende. For ]levilling til 
Udskmnkning erlægges en Kencldse af 10 Rcll. 
samt en am·li" Afh>ift af f>O ]{<llr. Kendelsen og 
Afgiften tilfaitler Statskassen og Amtsfattiglmssen 
h v Pr mecl cl et halve')· llfrtl Hensyn til Afh<iftc>ns 
l~rlrPggrlse og Opkrænnng for1wlllt~s pan- smnme 1\lttatlf:>y 
som i s l in fine er bestemt. § 4. Enhver, der lwr 
_rrlmhlt J1eYilling vna Brfl•nilrwinshnmlrl eller pna 
LTclsbPnkning, kan fri sig for t1en um·lige Afgift, nom 

1) :om 'l'ilfr1jelscn af yderligere Yilkaar i Bevillingen se Jm;tm. 
Skr. :.!1. Marts 18\J6, 

2) l•'orandret ved lAlY (Nr. 147) 22. December 1876. 
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th1rtrf sknl er1teggm;, ved til Amtet n.t illflRencle ]5t~- 18()0. 
villiugen till{assn.tiou. § 5. Naar nogon fimlos skyMig 3. Marts. 
i nloYlig Ihudel metl eller Udskænkning ni Br:emle-
Yin, Til ·1w11 derfor vmru at anse 1netl S!mnne Straf, 
som wd Lovrm o.f 21. J\Iarts 18fJ5 § 11 in fine er 
lwstemt for uherPttiget H:m<lcl i Almindelighctl, hvm·-
hos llon Brreu<levin, som forefindes h o !:l ham, Hkal 
konfiskeres. J3ntlemc og det ved Salget af den kon
fiskerede Brændedn indkomne Beløh tillnltler .AmtR
fnttigkassen. V"'l BeAtommelsen ~tf lilulkten for ulov-
lig Utlskmnlming hør tages i særdeles Betrugtning, 
om Nattesvir. Has:trtlspil eller nmlre Uorrlener hnve 
værot forlmnllne mml den lwgaaocle Jforrmelse. Dnt 
anses t)Olfl U<1qkmnkning, uru1r lien, elm· sælger l1rrcm1{~-
vin, tilsterler, at noget deraf paa Sletlet iorheres. 
§ 6. De Sager, twm mflfttte opstaa i An1Pr1ning nf 
ilenne Lov, hlive a.t hellft11<1lo som offentlige l'oliti-
sager. § 7. V e<l Brændevin i denne Lov forstans 
ikke ]Jlot Kom- og Kartoffelhnt•ntlevin, mon alle 
Slags tlt:stilleretle fltærkc Drikke._ Saa skal og. h v all 
i tlenne J,oy er foreskrevet om U<lsalg og Utl~kænk-
uing n f Br:mulevin, gu~lde om al amlen sberl{ Drik, 
som er tillwretlt dermed. 

Justm. Skr. 
I IJ:igtingets Samling 1859 androg nogle Lngtingsmæud,21), Mnrts, 

tler havlle forladt rl'inget i Sumlingen 1858 forinden dennes 
Slutning," om at erholde goUtgjort de med (leres Hjemrejse for-
bundne Omkostninger, som dengang ·vare b levne dem nægtede; 
og Tinget ·vedtog da, at de ommcltlte Hejseomkostninger burde 
godtgøres de pangældemle, men afviste derimod (sotn sig for-
mentlig uvedkommende) det 'l'inget af Amtmanden forelagte 
Spørgsmnal, om de ])agmulkter. der vare blevue tle snmmo 
Medlemmer diktcredn i Anlndning af deres 1Jdeblivelce frn 
Tinget, skulile eftergives eller ilrke. Amtmnnllen henstillede 
derefter ·tn :Ministeriet, om de nævnte 1\lnlkter skulde eftnr-
gives, og om Rejseomkostningerne vilde -være at godtgøre de 
paagældendc. 

:Ministeriet tultaler i clenne Anledning, "at 1\li
nisteriet ikke finc1er, nt tler i Loven om Fær!JC>I11CS 
Lagtin•' ~tf In. April1854 er Hjemmel til at :mrPnrle 
Dngtmdki:t•r p11u J,agtingets l\lerllemmer i 'l'ilf:ulrle af 
Uc1eh1iveh;e ellc•r in cnHu at nægte <le I_Jngtingsnueu<l, 
Hom i Aaret 1058 forlode LngtingPt 2 Dnge for deb~ 
Slutning, !len af c1em begærte Goåtgnrelse for Ilojsen 
til rl<>res Hjr;m, itlet man, hvutl i ::lmrtlelesherl r1e om
hantller1e Dagmulkter unga11r, ikke skønner, ut tler 
er tilstr:Pkkelig Foje til - - - ligefrem :tt ov<'rf<lre 
Reglerne om tle kommunale Bestyrelsm· her i 1Jttllt1et 
}lan J\fClllemmerne af Lagtinget, rler er en Folke-

lO* 



1•18 Skr. ang. I.agtingsmmnils U!lelllirolse. ' 

1860. repræsentation, lrris Hovm1Yirksomlwt1 er rtuulgirPIHlc 
29: Mnrts.l\le!lrirlming i JJorgirningssnger (j fr. Lngtiugslorpns 

§ 11 ), om det cwl ve<l Sitlen Ileruf har at heh:mrlle og 
ufgoro kommunale Anliggewlnr ot; for saa rit1t tillige 
Pr en kommunal Institution (j!r. l"agtingslovmm § 12). 
Da a(~t iiuit1lertid vet1 Lagtingslon~nH B n er }Ja!llngt 
Rom Pll Pligt at modtage Valg til l..~agtinget, og dot 
fnlgelig Oll;HlUt mna være en 11ligt at mmle i 'J:iug:et, 
m:mg1Pr cler un:rgtelig en Bestemmelse i IJoreu om, 
hvorletles OpfyWelBen af denne I)lihri; kan fremtringes". 
1\Iinisteriet utlbe<ler sig Ilerfor Amtmnm1ens Ytringer, 
om der mantte nm·e thnnd til flt su\1plere LorPn i 
c1en onuueldte Henseentle, samt i he ,:rmftenc1e Paltl 
nt nærnwro ],orslag desangaaem1e, eller om tler mnlig 
mantte nPrr' Anletluing til at fonuH1re Bestmunwlsen 
i LoYL'llH § B ::ma]etles, at tlet ikke hler Oll tvungen 
Sng nt uu'Hlt:tge Yalg til Lagtinget. 1) 

(U tr., jfr. 1ndm. Skr. 2.9. 1Jcccmbet.18f)f) i 1\eskr.saml. 

18tl3. Lov om Afhumdelse nf de Fæstegaar<1en Huse
lU. Jan.~;aaril ved 'fllorslmnl tilllØrmule Troer. § l. De 

Fn•sfeganrilPn ITusrgaartl vt•tl 'J'hornh1trn tiliinrPntlo, 
iwllwgnell(• og optlyrl\:PdP Trner, flom c•re hort1ejt~t1e 
iil Jndramwr1w i ~rJwrshnvn, sknlle gtut. over til HPh-
ejeutlom i Un•n•nstemme1se med dterfolgew1e For
skrifter. § 2. J~nhmr Trø ell<'r Tro\mrt hlher forst 
at ti1hyt1e Hamutes nnncrewle Besillc Pr til J~jeiHlom 
pan. !lo i cle folgr:ml~> l)arngrnffer fm;hmtte Ymmnr, 
n7 Amtmnnt1Pn hnr at opfortlrP hnn- Pnkelt _Bpsiflllur 
til iurlpn ('U Brist n f a 1\lnanPcler nt nfgivf~ Erkla•riug, 
om hnn vil on~rtage <len 'rrtl eller rrl'IJjlttrt~ som han 
lwsif1c1er, til EjeJHlom paa a{~ Ilf'Clt•ufor lH~HtPmte Yil
lmur. 1\fed linnsyn til !le 'Proer P11Pr Troparter, HOlll 
VPtlkommPntlP BPsilltll'rP ikke Yille orertagfl til Ejen
tlom, hlirc>r l1Pt nfrnYigPlig at iagttnge, nt !le, muu· 
LejPnmnlet l'l' mlløhet, sælgns til EjL11Hlom Pnten vea 
offentlig Auldion ellPr undcrlnumtlen, nnnr dt•r for 
tlom lam opnnas den Prisj hvortil tle hlire nusatto 
(jfr. § 3); dog at det, saafremt clPt er en 'l'rnpnrt, 
dt>r skal s:dgPs, skal Staa den e1lt'l' !lem, tlPr e jo tleu 
orrige Del nf Troen~ frit. at forlango Hig 'rrnpurteu 
0\'Pl'Clrugen til Ejendom for aen h{Jjeste Pris, som 

l) I :Sin derefter afgivne Bctmnlming nf 27. 1\!aj 1800 foreslog 
Amtmanden at forandre den ommeldte BestemmeJse i Lrn~ens 
~ B som an1"rivet og derhos l.~o\'ens § 1 saah~des, at Lag· 
tinget selv skulde vælge sin .Fonuantl. Sngcn ses imidlertid 
ikke sei!ere t:t være fremmet. 
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nogen mulen vil give for den. § 3. Kohesmmnen 1863. 
for hvrr 'l'rn eller 'l'ropart hestemmes til det fem- 19 Jan. 
og tyn•flohbelte Beloll af den Leje, som den nu
Yfl'l'f'1H1e Besidder anrlig 1mr erlagt. § 4:. 1\:øhesnnnnen 
eller don Del nf sanuue, som Koherl'll ikke puslwr 
at mlhetalc, er hrtn berettiget til at nfgnre ved for 
snmme nt ml;;tetle en 4 vct. rentohæreiHle lPorHkriv-
ning- merl l. Prioritet i l'n1en eller 'l'roparten, der 
skal rære uopsigelig fra Stntsknsst-'ns Side{ sna la~nge 
første l{nlwr eller hans Enke besidiler li.ijemlommen 
·og he1wrig opf}'lder de For})Hgtelser, som Porsluh·
·ningen }lfllllægger. Kølleren nfholtler alle ved de her 
omlHtnlllmle Orerdrngnlser medgnaewle Omkostninger. 
§ 5. Ingen rrrn nller rrropart niaa lwrefter deles ellPr 
mistykkes uden Amtmn.mlmu; Samtykke. Det Ramme 
skal og gælde, llilfil' to eller flnl'C rrroer Cl'C 1J]m11C 

Rilllnnenlngte vea l\fellcmgrerderH Ne<lhDggehw, sna nt 
de ere komne til nt udgøre con 'l,rø. Dersom den 
der ejer en Del uf ('Jl rrn1, vil afhamrle sa.nmw, Rkai 
den eller de, der eje tlcn ovrige Del nf 'll.·ot•n, vn~re 
1Jercttigeile til nt fordre sig 'rropnrten ovenlragtm for 
tlen lwjeste Pris, som nogen anden Yil give for clt'll. 
§ 6. Pau ingen uf de i 1nervwrmulc Lov omhamlh~tle 
1'roer lillUt •ler 111len Amtels S:tmtykke oplmes Byg-
ninger til Bn1Hw1se. N lutr en Tro er hl en' H l w hygget, 
skal I-fuset og ':l;røen forhlire e11 Ramlet Ejew1om, saa 
at særskilt Afh:endl'lse af m1 nf Delene ikke mrut 
fincle Sted. § 7. Nnm· en ':rro i Oven•.nsstenunelHc 
mecl foranstanmule Puragraf bliver bebygget, til
kommer cler ikkt> EjPl't'll af Huset Hnt til 'l'nrn•K}GPr, 
mPilmindre han sumticlig nwd 'rnH)Hii Behyg~:wlst~ ucil
lwggt>r et H ns i 'l'lwr!'iharn; i flnaPnld kan den tlet 1Wil-
lagte Hus tilkommende H et til 'l'orvcskrer overfores 
til ilPt ~lllfl 'l'n>L•n opførte Hus. § S. 1\[eil Ejeudoms-
ret til ]~r~wrne folgt~r ikke Hettighctl til UdrwgRter 
:tf Koer i Husegnanl:.;lulugen. § n. Det Olll samtlige 
'J'roer gnaewle Ydt•rga•rtle 1 der :Hli)killer !lem fra 
Husegaar<lshaugl~n~ skal af Sysse}mnwlen i Forening 
meil 4 af 'l'røejerne narli:( dertil \'Hlgte Mmnil for
nnstaltes opsat i forsrarlig stmrk og snjdehoj rril-
stnn<l, hvorofter ae lwxe nt panse, at det forsvarlig 
vedligolwldes. De t1crtil medgaaerule Udgifter hlire 
at ligne pnn og udrello nf samtlige ~rrobeHitltlere 
i J!'orhold til det Beløb, som ifølge na•rv:PrPJHlo 
I..~ov m1gor Kølwsummen for den JHLagælth:w1e 'l'ro 
Piler ~rro]Jart. D<'rsom th~~ ln'('Ill (let t•r ovPnlragd 
nt forestaa Opforelst•n af YdPrgænlr•t, mnnttt~ anse 
det hensigtsmæssigt JHUt enkelte Steder at, afvign frn 
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1863. den IJinie, som Y<lergronlet nu har, overlt"les det til 
19. Jan. dem at komme overens herom med verlkonnnende 
< FæstPre af Husegaarden; dog hør, for at s:wdan 

Overenskomst kan have Gyldighed, Amtets Samtykke 
til samme erhveryes. Ingen Trøejer kan modsætte 
Rig, at der tages uhenytteile Sten ]JUa hans Grund 
til Brug Y ed Y ilergrordets Opfm·else. § 10. Frosterne 
af Husegn:ml skulle hnve Ret til hvert Aar at lade 
deres :B'aar (Soj<l) t,'l·rosse paa Ramtlige ile i denne 
Lov omhanrlleile '!'roer fra 25. Oktober til 14. ]i[aj, 
i hvilket Tidsrum de fornorlue Aahniuger ved Syssel
maudens Poranstaltning ville være at gøre paa Yder
gærclerne. Dog kan ilen Fæsterne sanledes tilkom
mmule Het til Vintert,'!'æsning afløses vecl frivillig 
Overenskomst mellem paagmldende 'l'røejer og ]~,æ~ 
sterne. § 11. Enhver, der vorl at nedrive Sten af 
det om 'l'røerne opførte Y dergærde eller verl at an hue 
Lukningen JlfiU. snmmn foranletliger, ut Paarene tra.'nge 
ind, har, foruden ut erstatte ilen deraf følgenrle Skude 
efter millige lllænds Skøn, at erlægge en Bode fra 
l IWI. til 5 Rdl., der tilfaliler Distriktets Fattigkasse. 

3, Marts. Jnstm. Skr., hvori udtales, at <let efter ]\[inisteriets 
Fonuening er utvivlsomt, at § 21 (ikke § 22) i Regle
ment for Grindefangsten pnit Færøerne nf 2D. J)e
ccmbcr 18:37 1) mrm finile Anvendelse, naar Grind 
hliver rlræht eller Drirhml findes /ma de Joriler, iler 
som Emhedsgaarrle ere henl:tgte ti de vcrrlslige Em
bedsmænd pua Prorøerue. 

(Utr.) 

10. Marts. Justm. Skr., ln·ori mltales, at Ordet "Ham" i 
I;oY 21. :Marts 18;)5, un:rnlig ogsan i T-io vens § 7, 
man forsta~ts som ensbetydende med Ordet ,.An· 
l <J bsstcil". 

(U tr.) 

Hl.l\larts· Jnstm. Skr., hvori udtales, nt Arge Hospitals 
J ortler, efter at de cro gaaetlo over til Privatojewlom, 
efter Ministeriets )leuing ikke længere hnve dPn dem 
titlligt•re som lH~Jwficerede .T orde r tillwnuncnde Fri
hrtl for at Bvare Pislwtien<le, Kotiende~ Korntionde, 
Næhhetoltl og Lagmandstol!l, idet, der ikke Yed Salgd 
er bleret taget udtrykkelig Bestemmelse herom. 

(U tr.) 

1) Nu Heglcm. 5. Fehr. 1872. 
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K. U. :n. Skr., hvori - p:ta et af I~agtinget 186ll. 
<1Prom indhrivot .Amlrngende - s rar es, at l\IiniHteriet19. Marts. 
ikke har noget at t~rimlro imod, at der uf Lagtinget 
-tUlsrottes en Kasserer og Regnsknbsfnrer, under l1vis 
J3estyrelse samtlige fænmke Kirkers Ka~se- og Penge
xcgnska.bsvæscn1) henlmgges. 

(Utr.) 

Kgl. Resol., hrone<l <let tillailes <lo froroske20. illarts. 
Syssoluucn<l at bære en Uniform, hestancn<le af 1. en 
hlaa Uniformsfrakke nw<l gron Krave og Opslag med 
Tresses me<l \'aahenknal'll"r smut hla11 Benklæder 
uden liesætning, 2. hl:ut Hue mea Gulligalon og 
1111tiomtl Kokanle og 3. Kamile metl ciril port <l'cpee. 

(U tr.) 

Jnstm. Skr., hrori udtales, a t <let lma<lc efter 13 . .Tuli. 
Annden i Lov 21. 1\lnrts 1855 og ifulge de For
lt:nullingcr, <ler fan<lt Ste<l ang:taen<le U<lkustet til 
samme, sartvel i Lagtinget snm i Higslh1gen (jfr. nrtvn~ 
lig Landstingstilleudo li. Session Sp. 128), ikke lmu an
tages, u t der ved U<ltrykkene i J~oveus § l O: "h o !<ler 
Dug og Disk" er tilsigtet nt u<lt>lnkkc 1ulenfor Fær
fll'l'Ue homule, hvad enten IlU <-lu.uslw eller frmnmetle 
Undtmmntter, fra at etn.hlere Hn.nrlel sammestetls, 
selv om den pungældmule ikke tager statligt Opholtl 
JWI Øerne, nnnr han huler Hnnclelen drive V<lll en 
Fak'ior eller ]jUldmægtig, som er bosat der. 

(U tr.) 

Jnsbn. Skr., hvone<l hifnldes følgmule af Lag-1G.Dchr. 
tinget fon~slnnede HeglPr for Fremgangsmanelen ved 
Dpglingefangster i Kvalhø og Kvahig: l. Det }HUl-
lægges vmlkommmulc Sysselmaml uf drage Omsorg 
for, at der forullen tven<le Knlthmrontl eller Hval
yurdcringsmæwl nusrettes en af Amtet konstitueret 
Mantl, som paa. Sysselmandens Y egne i hans JTra
værelse kan mlfrlre det ham metl Hensyn til Døg-

') Dm1 tidligere Ordning (jfr. K. U. 1\L Skr. 8. Janunr 1855) 
er altsaa herved forandret saaledcs, at Præsternes Pligt 
til ifølge N. L. 2-21-10 at være Kirkemea Regnska1Js· 
førere er O{Jhævet, for saa vidt angan.r Pengeregnskabet 
(N. L. 2-21-15, 20), men ikke, for saa Yidt nngaar lll\'Cn
tarieregnskabet tN. L. 2-21-151 lO); jfr. ogsaa Kane. 
Skr. 29. April 1826. 
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181ia. Jingafangster i Ilemeldte Bygder pnahvilen<le Arbejde. 
lH. Dd1r. 2. lJer tillægges Sysselmnnc1cn nller clen til at fungere 

pnn hans Yegue konstituerede J\Iunrl snmt Kalds
mændene eller Hvalvurderingsmændene som Lou for 
Yurrlcring og Deling tihmmmen 1 pCt. af hele ~}j,ang
stt>n, sanlefh•s nt SyssPlmanclen eller tlen for ham 
lwnstitnere<le heraf erholilN· 1/:J pCt. og cle tvende 
Kaltlsm:Pnrl ell<•r Hvalrunleringsm:md 1/; pCt. 1) 

(Utr.) 

186!. J{ gl. Resol., hvorved bifaldes, u t det pa~tlægges 
2H .. Tau. cl c Sys:::;clmænd, der herefter ansættes pna J3'ærøoriw, 

nt stille Knution for de rlem hetroerle Oppehorsler 
snaYel for Statskassen som for veclkommcmle komnm
nnle-Kasser, og n t Stnrrelsen af de erentuello KantionH .. 
SUllllJWl' fastsættes undPr Pet for heggn cle OYf~nuærnte 
Slags Owehorsler til eflernmmte llelob: for Syssel
mmulen i NordPro i:iyssPl til 250 Hrll., for SyssPI
mnnch•n i ØstPro Syssel til 350 IWI., for Syssd
manden i Siromø Syssel til 400 HÆ., for Syssel
mmulPu i Yang<J Syssel til 200 Hrll., for i:iyssPl
mnuclf'n i Sand o Syssel til l 00 H dl., for Sysselmanden 
i Snelem SyssPl til 400 l{<ll. ') 

(U tr.) 

18. Febr. IL U. ~L Skr., hrori hifalrles, n t "Fondet til 
Anskaileise nf nyttige Sko1cln;ger for fattige ""J\.1-
llllll~sbnrn paa FruriJUriW" 3) overganr fra. Amtt-t s til 
Skoledirektionens Bestyrehe, a t dets Grumlkapit:rl 
forhnjes til !)fJO J? dl., og a t dt•ts narlig-P Hegnskab 
!'0111 et 'J'illwg til Hkolevn!Smwts nlmiwlelige Ht'gn
skah revltiPres og decitleres af Lagtinget. 

- (Utr.) 

12. Sept. J{gl. Resol., hmnerl hl. a. bifaldes, at det over-
drng{ls Amtmnntlr•n JUUl Færfh!rnc ut mllcrere: n. Be~ 
villinger til nt fore nye YiclnPr og fremhcg:re nyn 
Dokumt•ntPr i S n ger, som indankes for .f_;nn3Hover
smnt Hof~ og Stadsretten i Kjohenhnvn; ]). Bcrilling(~r 
til sum executor testamenti nt ]Jelumdle Drulehoer, 

1) .Jfr.ltentelr. Skr. 3. A]lril1847 og Indm. Skr. 20. Marts lSfi·l. 
2) Ved .Bcs1dkkc1scme for de af Justitsministeriet (jfr. kgl. 

Hcsol. 29. September 1893) Iutsatte S:ysselmrontl er det 
fastsat, at de ville have nt untlerknste sig de Bestemmelser 
med Hensyn til Sikkerhedsstillelse1 som af Amtet maatte
lJlive tmfne. 

') Jfr. Kane. Sk<·. G. Juni 1818. 
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nnnr <ler intet i Sagen limles nt erindre; c. Bevillinger 186!. 
til at erhverve ilfortifikn.tions!lom paa Panteohligationer 12. Sept. 
og Ejcnclotmalom }HUl faste J~jentlomme; og tl.. B e· 
villiuger til at iw1gna Ægteskah med Brm1crs, Fnr-
l>rotlcrs og l\[orhro<lers Enke eller m ml 11fdmlc Kones 
Jfnster eller )tfostør, for sa.a. vidt ingen af Ansøgerne 
lJekender sig til c1en mosaiskn Tro. - - -

(utr., jfr. Justm. Cirk. 1. :November 181!1 i Itesl;r. 
saml.) 

Ved at meddele ovenstanende Resolution tilf~(jede Justits
ministeriet i Skriveh;c af 30. Scptembc·r 18GJ: (utr.) f!llgentle 
til YPjledning ved Udfærdigelsen af de omlmndletle Bevillinger: 
ad n. Disse Dcvillinger meddt•les mod Erlæggelsen af et Gc
l)yr af 16 Hdl. fi lYik. (:13 Kr. ()() Ørn), men, naar den llaagrel
tlende har erhvervet fri Proces, mlcn Betaling. Rll b. l)issc 
Bevillinger nægtes ikke, naar der ikke kan rejses grundet Tvivl 
om Bksekutorernes l)nalidclighccl og Yetlerhæftighed. Gehyret, 
dt'r ikke kan eftergives, er lG Udi. 5 1\Ik. (B3 Kr. ()G Øre); 
]~evillingcn vil kunne udleveres, hvad enten Ekselmtoreme ere 
tulnævnte vctl et lovformeligt 'l'cstmnent, c1h~r der unsf!ges om 
l~ksekutorer utlen ut noget 'l'cstarncnt, i hvilket llllli>mttelsen 
]ltlr fundet Sted, er oprettet, s:utvcl som ogsan. naur en i et 
riestamcut inthmt Ekselmtor Pr nfgaapt ved D1lllen eliPr eat 
ml af Stand til at fungere, og en anden ikke i 'l'eRtumcntct 
nævnt ønskes intlsat i den afdødes ellm· ndtraadtes Stt!tl. 
(Forantlret ved Skiftelov 30. November 1&74 § 83, hvorefter 
llevillillgeu kun i 'filfæhle af, at J~kselmtorerue cre indsatte i 
et lovformdigt Testament, kan m1len~res af Amtet, men i ile 
Jlrrige nngivne Tilfmlde man Sitges lws Justitsministeriet). 
tul c. l!'or at erholde Devilling til Erhvervelse af l\Iortiti
kationsdnm }Jan en lJ(Jrtkommcn Pantcohligntion utlfordres, at 
det g1ires snndsyuligt, at Ohhgationeu virleelig er hort.lwmmen, 
og at der ildte med Øns1wt om at erhold!) den mortitkeret eL' 

forhunden nogen svigagtig Hensigt, i hvilken Anledning der 
B/la Yidt muligt h1Jr gin~s de i Ohli:.mtionsforholdct interessered n 
}'arter Lejlighed til at ytre sig, forinden 1-levillingen medd1:lcs. 
Det lJemærkes i tlvrigt, at1 tla den ovenfOr meddelte nl11~r~ 
højeste ltesolution iltkun ungttnr Udlevering af Ilevilliuger til 
at erlrrerve Mortifilmtionsdom pan PanteolJligationer, er 
det en Selvfnlge, nt det fremdeles er forlieholdt Ju~titsmini
stetiet at uMærdige ?.Iortitlkationsllevilling:cr mell IlNlfiyn til 
Stats- og 13anli:JHtllirer og andre deslige l 1engcefi'ckter. Be
tingelserne for l~rhvcrvelsc af Ejendomsdom ere givnn vetl N. 
I •. 5-[J-7. .Det mna metl Hensyn til l1egge Slags Bevillinger 
Jmas(>s, n f Ejemlomnnm1 pna hvilken der slml erhverves Ejeu~ 
domsdom, eller Panteollli~ationen, t1er skal mortiiieercs, lJCtegues 
saa nøJagtigt som muligt. Gebyret for de 1wromhnnc11ede 
Arter af Ilevilliuger er 10 Ihll. 5~lk. {HH JCr. HH Øre), dog at 
det i llcnlJOltl til Fr. 7. Fehrunr lS:!:J § 7, jfr. Kane. Hkr. 
:.n. :November 16'2,J., jagttagt•s, at Bevillinger til ~Iortiiilmtions-
11oms l~rln·ervc1se, nanr det Gældsbrev, hvnrpaa :\lortitikation 
S!lges, lyder !JUn en ringere Sum end 500 B.dl. St!lv {1000 Kr.), 
bliver at meddele mlen 13etaling. nd d. ])isse Bevillinger, 
der ogsua kunne medclt~les 1 uagtet Svogersl\alJsforbimlelsen har 
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1864:. været en sankaldet ulovlig, det vil sige grundet paa en Køns· 
12. Sept. forbindelse, der ikke er sanktioneretvedll~gtcskab, blive i Ilegelen 

ikke- at nægte, nnar der ikke fimler en uforholdsmæssig 'Forskel 
Sted i de paugældendes Alder. Forinden Udleveringen man de 
}lnrrgmltlemle producere deres DølJCattcster, ligesom tle ogsaa 
J>aa fyldestgørende nraade man. godtgøre, at de ere besvogrede i 
det l1~orhold, de have angivet. Gebyret er 34 Rdl. 32 Sk. 
(GS Kr. GG Øre), der dog, naar de derfor i kg! Resol. 19. 
August 1829, der indeholdes i Kane. Cirk 5. September .<;. A., 
fastsutte Betingdser ere til Stede (:1: for Ilr;nderfolk, 1\latroser 
og Tjenestetyende eller andre, hvis Kaar anbefaler dem dertil) 
kan nedsættes til 16 Ild!. 5 Mk. (33 Kr. 66 Øre). 

18H5. Kgl. Resol., hvorved clen i Res1:ri}Jt 31. Oktober 
1. Jllarts. 1827 l'ost l i Slutningen giYlle Regel nærmm·o lJe

stemmes sa~tle<les, at de til hver enkelt Kirke pua 
lfmrøerne særligt skænlmde Gaver og Legater eller 
særligt Jwrcndo Indtægter opf!lrcs særskilt i Regn~ 
slntlJCt som de paagæltlemle Kirkers srurligc J~jentlom 
og anvendes til deres Brug nlene. 

(Utr.) 

17.1\Iarts. Lov om Forandring af !115 i Loven om Fær-
øernes Lagting af H>. Atn11 1854. Den l\fedlem
Juerne af Proroernes Lagting ifølge Loven af 15. 
April 18:>± § lf> tilkomml'!ltlc dagligt' Godtgørelse af 
!i4 Sk. for clcn 'l'id, Tinget er samlet, forhøjes til 
l H<lr. R JII. 

17. Marts. Lov om Skydsyresenet J•aa Færøerne. !j 1. 'l'il 
at forskaffe rejsonde og Breve Befonlring ansretter 
Amtmanden nfter vedkommmHle Sysselmands lurl
stilling i hvor Bygd en Skyelsskaffer og Jltlll tlc Stefler, 
hvor suatlaut anses fonwrlent, tillige en .i\Ietlhjælpor 
for denne. Sysselmændene forfatte og tilstille vecl 
hvert Aars Bt•gyuclclsc Slcydsslmf!'erne i <le forslwllige 
Byg<ler Lister over det skytispligtige 1\Inudslmh og 
Bandeno i disse. !j 2. Skydspligten paahvih•r enhver 
ilTaudsperson imellem 15 og 50 Aars Alderen, der i 
sin egen Gerning er vant til at mlfore det Arbejde, 
<ler forefalder >Crl Skyrhen. Un<ltague fra Skytis
pligten ere Sysselnm•tul, ltfedlemmerne nf Jæger
detachementet eller nf riet KorpH, som muntte trærle 
i Sletlet for summe, Kuldmuænrl Skyrlssknffere og tlercs 
i\Iedhj,elpere, Kirkeværger, Iios}Jitnlsforstunclere og 
Arrestforrarerc. Sp(H'gsmuul om Skytispligt afgøres 
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vca Ol'(linær Rettergang. * 3. 1) I_Jrrgtinget hostemmer 1860. 
hvert Aar det Beløh, <ler skul paalignes til Bestri<lelse17. Marts. 
af Lle til Skydsvæsnnet mmlgn:umile Omkostninger, 
og meddeler .hrnr Kommunes ForstanUerr;knU, hvor 
uiCget <len hnr nt uilrerle i Forhold til <lens JJ,olke
mængcle efter <len si<l"tnfholdte Folketn•lling. Dette 
B<•lob lllirer Urt at paalignc og opkræve samtiUig 
n1ed Pattigslm.ttPll og efter de smnrne Regler som 
clenne, ligesom ilet ogs:m kan im1clrives ved Ullpnnt-
ning. 2) De intlkomne Belnh tilstilles Syssclmmnclelw, 
<ler af samme ved ltvPrt Kvnrtals Slutning ltaYe at 
ilmkkc ile til tlen offentlige Skyils metlgaaerle Om
kostninger. De forsl·rive det manglenile fru og ind-
sende llet orerskydencle til en i 'J1lwrshavn . hoende, 
.af Lagtinget ansat og nf Sk;plslms8en lunnet Kasserer, 
til hvem de inilen Oktober 1Har111ells Udgang indsende 
et hehørigen dokumenteret Reffnskall for tle uf !lmu 
i det merl September lllanne<l forløbne Aar oppP· 
lHmrne Pengenwller. Sysselmændenes Hegnskn1wr hpr 
følge som Bilag til det Hovetlregnsknl>. som nf Kilo· 
seren·n vil være at aHægge for det fodolme A:n·5 og 
hør sidstnævnte Regnslmb tilstilles AmtPt inclc•n DP-
cemher 1\Inmw!ls Udgang, hvoreftt~r det foranstaltes 
revideret nf Lugtingets Hcvisor og deeidPret af 'ringet. 
Indsigelser imotl Skattt~ligningen afgorl's pnn, tlm1 i 
Ioov af 22. JJI~1rlH 1855 § 13 foreshome lilmuk ") 
§ 4. Skydsen t1l Søs ndfflres merl Baad, som Pnh·er 
vrivat Bandsejer er pligtig at levere efter Omgang, 
lllHHl tlen i Skydstaksten fastsatte Betaling og I~r
statning af Sky<lskassen for <len Slmde, <ler tilføjes 
Bamlen under Skyilsningen. Dog uncltagPs de 13:uule, 
som i Reglen iklw bruges til noget Erltvrrv. Skylisen 
til Lands tulffll'es ve<l iliands1mb merl eller mlen Heste. 
Enltver, som holder Heste i Rangen. er pligtig at 
afgive disse til Skydsbrug imod den' i Skytlstakslt'll 
fastsatte Betaling. § 5. N'IUlr ildce Nødronrligllcden 
fonlrer det, lmr der ildw skydses pna Søn- og Hellig-
dage, mut lrengo ller paa Sh~!let afholdes oiieutlig 
GmlHtjenesto, og heller ikke pau Valgdage, sna længo 
Valget vnrcr. § 6. 1\fell Umltagelsc af Pra\sternes 
Skytls i l'ru>Stegleldet, der som hidtil ydes 1ulen Be
talintr1), betnlm.; en1In:r Skyds saavel i llrivat som i 
offentligt Øj(~met1 dtP!' en 'l'nkst, HOill hver 5. O luidag 
smttes af Arutet cft<:r liennemsnit af Daglunuens 

'l Jfr. I,ov (Nr. 3) 14. Janullr 1881. 
2) Jfr. Lov (Nr. BO) 28. l1'cllrnar 1872 § 21, l. l1unktum. 
') Jfr. anf. Lov § 22. 
') Jfr. K. U. M. Skr. 2G. l\Iaj 1848. 
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181l5. Beloh i de sitlstu f> Aar. 'l'il den Enrle have Syssf'l-
17. Marts:mrendenc hvPrt Anr samtillig mN1 de i Lonm af 

l fl. Februar 1856 1) hefalede l~rkla•ringer nt tilstille 
Amtmamlen r1e fornodne Oplysninger om Dagionnens 
Storrøhm i de forskellige Sys}pr. ~Paksten trJeåPr 
i Kl'Rft fr:t 1. Oktoher i rlet Aar. cla den srettes. 
§ 7. Betalingen for J.Jngtingsm:t•Ilt1l'llNl Skytls og 
LwgeskydH i offentlige ]1.,orretningnr 1H1redes af Amts~ 
repurtitionsfonclen. Al anden Skyels i offentlige Øje
merlmetl rlen i § G nnfm·te Unrltagelsn samt merl Uml
tngt>1He af Amtmonelens Skyds, for saa vidt den Uflfores 
al J regercletarhementot eller af rlnt Korps, rlrr mnntte 
trædo i Stedet for Ramme, hetnles af SkydskaHsPn. 
J~Ptaling for Skydsuing i priratt~ Øjemed have de }Hm
gældt'JH!e ut erlwgge form! til SkydRRkufferen JWl Af
gangsstationen. !l 8. Justitsministeriet hemyudig<•s til 
efter I..~ngtingets TIH1stilling ved et Reglmnont at forc
skrive do fornø1hw urermere Bestemmelser med H en
syn til Sky<lsvæsenets Ordning.') § 9. Ovt'rtrmrlelser n f 
Sk.rdslonm og r)kylls1'cglmneutet lw1lflm1les som offrmt-
1jw:J1olitisagt'l' og Htrafi'ps mea Bodl11' frn 48 Sk. til 20 
J{<II., for s:ut yj.Jt ikke J?orsee!Ren efter nnrh·e g:Plrlcnrle 
Bestemmelser medforer gfprre Straf. 

17.1Iarts. Lov, llvoned tlen nogle nf Færøernes Inel-
hyggere paaltvilende ]<'oi'lJligtelse til at holde og 
lJem:mde I!aade oplm•ves. Den Forplif(le!Re, rier 
l! i <!til llllr Jlflltlivilet en .DPI frt•rosko ,] orrlejf'llrlommes 
Be>sid1h'rP til nt holdn Jhade og visse nf Pa~roernes 
lndl>yggnc til at gore 'rjC>ncnte pnn. bemc1cHe Bnatlo, 
OJ)ha~rcs. 

28. April. Ifgl. Resol., hvonrrl l>ifaltles: l. at det hidtil-
nPrPnile .Jrpgerdetat'lwnwnt JHUt FrPl't1Pl1H' oplm)rt>s, 
og nt dPr i sammcs Sted oprcttt•s et I)olitikorps, 
]\:nl!let ::Po1itilwrpsct paa Færnei'lle:', lwstnn.en!lo nf 
2 For<1r(~ og 20 1HPuig(~; 2_. at lJemeltlte Korps slml 
Rtaa uw1Pr Amtm:uu1eus Befaling og ilu1til YidPre 
rPkrutcres i On•rcnsstcnnnelse met1 Heglerue i tle 
kgl. ll<'Rol. uf J a. :Maj 1801 Ol( l 5. Xoremlwr 182H; 
3. at rrhors}Jilvus Sknnsn llt'lllfl'f.!g'PS som milita•rt 
Etahli,-;sement; 4:. at Komnumt1antpostcn pna Fwr~ 
oerrw Hedla'ggl'S - ,_ -; og 5. at :Jnstitsmiuistcriet 

1) X u I .. ov 1. :Mnj lSGI·:L 
2) Se liegiement IJ. Juli 1879. 
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lwmnHliges til nt træffp de i <len heromlmJHllPtl<' An- 1SH5. 
lethiiug fnrnmbw 1uermerl' Poruustnltuingprl). 28. April. 

(Resl:r.snml.) 

Reglement for Politikorpset Jlna :Færoeme. 4. Oktbr. 
I Ht•nholtl til tlPn ,TustitsministPriPt red allerlwjeste 
I~esolution af ~~- April tl. A. tlmtil mmlddte Be
nl;rntligelse npprolwres hern~cl efterfølgemle 11egle
m(mt ior Politikorpset !""' :Færoerne, hrornf der vil 
nmo at til<1Pie t•nlm•r 1 Korpsot. ansitt et trykt Eks
em]Jlar. I. ·KorpsctsBcstcmmel:.;e ogOrgnnisn
tiou. !; l. Jlolitilwrpsets Bestemmel:;e er at over-
1w1(ll' Orden till.imH1s og til Sos over hele ]fmrn Amt~ "' 
mutvel lige on~r for fremmetles Orergrcl1 som metl 
Hensyn til 1!1orhr,ple1Her og lJ\n·styrrl'lser af tlen offput-
1igc Orden og liolighed; eiHlritlere al befordre .Amt
muuilen pna hans Emhe<lsrPjser og bringe l)m;ten i 
Lantl fra Posblampskihet og om Bord i snnmw, imltil 
anden Bestemmeh;e maatto hlire trnifeu i saa Hen
sceuile. § 2. Korpset, tler siaar muler Amhnanth•ns 
umitl<lelllnre Befaling, rekTnteres i Ovt'l'PnsstPmmelst) 
med Reglerne i de nllPrhøjt•i-ite Hesolutioner n f J :3 • 
.i\Inj lHOl og Hi. ?lovem!Jer 182\l. J\IallllslmlH't an
tagt>B }HUL Opsige1Be metl a l\IntuwderB Varoel, tlog 
1i:nn Ambunnthm til enhn~r ~ritl afslwllige !len, som 
lmu ikke længer anser sldkket til at blive i Korpst·t. 
]\:or\>set hestaar af 2 KY11rtermestero og 20 l\[Puigt~, 
der Hllll('H oHnnlet1P~: Krnrtermestrcue i\ 4-G Rtll. anr1ig, 
iln 1\lenigc h B4- Htll. aar1ig, hnn·lws hver i\Iaml er~ 
]10liler.l1/2 Skwppe Byg mnauecllig H!.unt ]J!illllingt-~tillæg 
efter Sætlumskrivning i On•rensRtPmmt•lse mPtl ] JOY 

~tf 1!). 111:bnwr 1861 § 1. LmmiugPn wllwtale:-3 
llHlallPtllig .forud. Af de u sankaldte .1 tngt•rtrn audsl's 
der hultil videre hn·r 1\Inntl et Sty]d:e til Dyrkniu~ 
efter Amtm:nu11•ns Ber;tmmnelso. Hele )fawbkalwt 
•leltngl'r eftpr_ 'J1ilsigelse i Oplægning og .. tlnlming n f 
'rrog:enld. Det 1\IatHlskah, tler wlkouuuandPros fl'lt 
'1'lwrshan1, _erholder indtil Yi1lere daglig: P n K rartPr
mester 1)4 Sk., t.'ll menig 48 Sk., for hvilket l3Pl!jb Ile 
selv man :-;]mffe sig ]{ost og Husly. Hele ::\Jnwh1mhnt 
{!r]wl!lPr fri Lægehjælp for deres egne 1\•rsonPt'. Den 
n•hlstn J{vartt•rnwstPr til1ægges der fri Bolig i ilt>n 

Ima 'J1rm~n liggmHle Seq.wntholig~ imod nt han r~:ll
igelwltlL•r samme for eg(~ll Hegning. § a. Korpst't 

1) Se ltcgll.'ment 4. Oktober lt!G5. 
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18(j5. unifornwn•R og 'henPlmes Jlnlt fulgentle :Mnncle. Hver 
·1. Okthr. ][mH1 erhohler til Brug i rjent'sten: en Stortrøj(l, en 

Arhejtlstmje, to Par Bukser, to Huer, og hevn•lmes 
mecl Huggert med Gelul'ng; dog kunne de n·ll Korp~ 
set lwr<wutle Rifler i foruoclL•ut Faltl hrngPs1 men 
lrltl/1 ikke medtnges i 'l'jencsten 111lcn Amtmandens 
Ordre. J\huulcringsterminen hestemmes til 3 Aar. 
Intet }\lundoringsstykke man. lw::res m1enfor ~ejenN;tPn 
mlcn Amtmanr1t'lls 'rilladelse. Enhwr J\Iand er an
svarlig for Rit 'l,øj, og nnar dette besluuliges, knn et 
JHlSst•mle Belnh indeholdes i I;ouningen efter Amt~ 
mmHlPnr; Bestemmeh;e. Den, t1er upauldngelig har 
tjent i Kot]Jset en hel Mun<leringstcrmin ncl, erholder 
do nflngte OvermumleringsstykkPr til Ejendom, naar 
de t•t·e aHoste nf ny og kasserede. Ilrtr dt'r derimod 
fumlet Porantlringer Stell i J~obet af 1\funderings
tPrminen, lwHtcmmer Amtmamlen, 1tvorler1eR ae kas
SPrctlP 1Imuleri:nJ;1SRtykker Rkn1lc fm·lleles. Ingen man 
l"ere tlo ntlat,rle 'l'TØJOr med de til Uniformen lwrenrle 
Ilistinldioner, Knapper o. s. v. § 4. l'nn Skansen, 
hvor tlet kmlgelige J!1lng vajer, _9prettes en l)olitista
tiou til Opsibrt metl .Arresterne, Udkig over Heden og 
Byen og Pas1iing af <len df•r anhra:.,rte Lanterne. Sta~ 
tionem.; J;okale Pr den titlHgere Vagtstue, clt'r forsynes 
mecl BræiHlsel ved dot den nu nedlagte Skam1se j sin 
Tid indwnumnc1o 'rorn:sluPr. s:wlcdes at 'rorn•n H1ne
n•s af l\[nntlsknllt't, samt vetl Iwlkoh af Stenkul, uaar 
Torn~slneret er utilstrreklwligt. J I. ]{ orpsets 'r l· e
n e s t e. § 5. 'ril 'l1jt•nesten mntler enhver :Mani i 
Uniform t)l'(1entlig og l'(~n1ig pnnklfl•<lt med velpudset 
Armatur og Lædertoj, sort Halstnrldædl' og sorte 
1mtlst'tle Lretlersko. Dog kan det tillutles l\[anrlslm het 
paa 1tPngPre 'rure n t hrugP færnske li tulcsko. 'ril !len 
daglige r.l'jlmPHte kommmHlL'l'l'S i l~('glen 2 i\[enig-n }HUl 

Yagt part l':)httionen, for at een nlti!lli:an være til :;;tede, 
medenK den nullen hringPr 1\feldinger o. B. v. KYarter
mesterne fore sldftevis Inspektion met1 PolitivngtPn 
pa:t Stationen. Xaur Lan<lfogtlen vil have Assistance 
til Udførelse af Polititjeneste, rekvirel"t'r han tlen part 
Stationen, for Haa -vidt der knn hehnrPs ern l\lnm1. 
Br en s!tnTe Styrke fornøden til Urtlens Overhnltlelse, 
hegmrer han tlt'n hos AmtmantlPn; er tlcnne ikke til 
Stedt•, beortlrt•r han selv det 1\lnndskall, hnn lwhover, 
tilvejebragt gPnnt~m den turhnvencle Kvartenm~ster. 
I pnatrnmg:('nde 'l'ilfiPlde kan hnn nmi<ltlelhnrt tilsige 
Pnhrer i Korpset nnsat til at llHHle og :.;nre 'l'jeneste. 
r ed Allrtrmsignal stiller ]J e lp Korpset ndPnfor Amt
lHHlHlsholigen. Part!Jjerne udsendes snu h;n1pigt, som 
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Vejret og Omstænclighcdernc tilltul o clct, og som For- I8(li}, 
holclen" kræve deti til Opsigt metl de fremmede 4. Oktbr. 
Fiskeru og Orerhol< el':ie nf Orden og Rolighetl. N nar 
Amtmanden ikkn er om Bortl, furer K vartermesforen 
Konnnaudoen, medmindre han er udsendt til Assi-
stance for I_jandfogden eller en Syssclmand og lmr 
en af disse om Bord, i hvilket Tilfælde denne Øvrig
hedsperson Pr den befalende med Hensyn til Politi-
ti cnesten. Batlilene føre tlet lwngelige .Inng med en 
Juone og Indskrift ,.Politi" i det overste Hjnme vecl 
Stnnderliget. § 6. Ingen af nfmulslmlwt mna for~ 
lade l3yen mlen sin nærmeste foresattes Samtykke, 
og til en Fraværelse af over 24 'l'imer mlfonlres Amt
mandens 'l'illaUelse. Den, som er fraværende fra sin 
Bolig, slml der eller pua Stationen efterlade Under-
retning om, hvor han kan træffes. Den, der part 
Grnnd af Sygdom ikke kan mlføre sin ~'jeneste, mn:t 
i rlet seneste en 'l'ime for Modetitlen meltle rlPt til 
Uen turhavende Kvartermester. Ingen i Kor)lSet an-
sat ma" ntlen Amtmandeus i ethvert enkelt ril!rel<le 
meddelte Stuutykke modtage nogen Gave, Belonning 
eller Dncur i Anledning af Udfnrelson af sin rl'jcncste. 
Ingen HUU1 i rrjenesten nclen sin forCf.lflttes ~Pill:ulelse 
gaa ind i .noget Hus for nt nyde noget. Enhn~r er 
}JligHg med streng I.(ydighetl at efterkomme sinn fore-
snJtcs Befalinger. Ait1nl~r lum, ut den ham givne Be-
faling er urigtig, skal hun dog adlyde tlen, men l::an 
tla, eller n>utr han for ovrigt h!tr Grund til Besvæ-
ring~ derom henvende sig til Amtmanden. Ligesom 
enhver af _yderste J!~vne man lH'strmbe sig for med 

~ Nojngtighetl og l)unktlighml at udf~lrc sine rrjPneste
pligtcr, Hanl<'tles skal han ogsnn 111lenfor rpjencstlm 
hl'llitte sig paa at Yise en sandan Opffll·scl, at han 
knn bevare sine l\-Iet1horgeres Agtt~lse. Drnkknn~ 
skub i ell<'r n<1Pnfor 'l'jcnesten straffes eftl'r s 7. 
l\Iodmt1-; enhver i Korpset ansat med Iver, Fastlw(l og 
l\IlHl skal virke for Losningen af sin Opgnvo, bur hun 
lige over for Befolkningen og !le frenuncde sh•11He 
visn sig hullig og forekommende og va~rc rede til at 
yde enhver Bistnntl, som lucler sig forene mecl Op
fylrlelsen af hans 'l'jeneste\Jligt. Han mna, selv om 
lian bliver Genstand for S n-eldsord eller andre For
na~rmelser, nwtl Rolighed udføre sin Pligt, og ltnn 
man lnm _l>rnge sit Ynalmn for at værie sig motl 
p<>rsonlig Overlast af en furlig Kurakt er. III. ]l o r
H e e l H e r o g s t r Il f r P. * 7. Forseelser i rl'jenestPn 
straffes, fur snu ;itlt <le ikke henlun·e uneler Begrebet 
uf nlminch•lige For1n·yclelser, med Irettesættelse, Stmffe-
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18(;5. vngt t•ller AfskPtl, hvilke Stmlfe ilikteres af A.mt-
4. Oktbr. 1111111tlen uden videre Appel. 

18(;6. J,ov om Byen 1'horsliuvns økonomiske Besty. 
lG. Febr.1•else. !i l. J3yen ~'horsham, derunder indbefattet 

Gaardene Hwwgaanl og Aale1ner med hele diRHCB 
'l'Hliggende Hu:;egaardstrnerne~ Sandcgwrde samt tlen 
nedlagte sfmnse, Rkal for Frl'mtillt>ll udgore en sær
skilt Kommune. ]3eslyrelsen af alle Byens konnnu
ua.le Anliggender 1), der ikke ere um1tutinc ved muh·e 
Bestemmelser, tilkommer Lantlfogtleu og Byens Be
prmHentanter i ]forening un!ler Amtmandens 'J1ilsyn 
og vedkommende 1\Iinisterinms On•rhestyrelse. Under 
Skokdirektionens Orert:ilsyn henlægges l3csl}TPlsPn af 
~rJwrslutvns _AlnmeHkole til en sa•rskilt KonuniRsion 
hestanende nf Sognepræsten for S;plstrmnn Præste
ga•l<l smn .l!.,ormand og to af BorgPrrepræsentantf•rne 
efter de Hegler, som dm·om indeholdes i nmrr:crerule 
Lurs ~ 14, valgte .1\[etllt•mnwi'. l Henseonde til Kom
missionens Yirksomhetl vil tler rmre ut forholtie efter 
Beste-mmelserne i LoY af L 1\larts 1854 S§ 2!i-2ts, 
for HJUL villt disse eftl'r Ji.,orholtletH N:ittir kmuw 
komllw til Ann~ll!lPlso. ludtil nu entldig Ad~kil1ehm 
nf Skolefondt•ns Kapitnler kan 1inde t;tt><l erhol<ler 
AlmtwskolL•n nf homeltlte J?mul ot narligt 'rilskntl nf 
H20 1{<11. 1:1wrshams mlenhys Kirkesogn, •ler hitltil 
lmr 1ulgjort et l.,nttigtlistrjkt s:unuten med Byen, hen
la•gges for Fremtiden nntlPr Sytlt->tnnno Puttigdistrikt 
og v:l'lger et .i\Icdlem af Hytlstrouw ]fattigforl::ltandt>r
skah ~). llynn alene overtagLir d t! n lJelwltlning, som " 
mantle være til Stede, dl er don Gæld, som nmatte 
lwfitHlos at Jmahrile !len Ul-f det tHlenh,rs Kirkesog-n i 
}:uretdng Yed -udgangen af dot Jlon;orgelsesaar, i 1iYil
li:et u:errmroudo l.or trmdpr i Kraft, og vil det hexretl 
mulig opstaMdo Misforhold vmro at udjmnw vml tlnn i 
(lnt folgendo Aur i Henhold til I.oren af 2/2. lifarts 18ti5 
§ 6 foretagne l'asismtldse af Amtsfattigkassens 'rilskud 
til do tvenclo vaagmldende l!'attigdistrikter. § 2. An
tallet nf Heprmsen!nnter for Thorshnms Komumne 
lwstt'lllllleS til f>, der neJges a( Ile ifu]ge dt~nne ].JOY 

Talglwrettigetle Beboere af clet til Kommunen hnrmu1e 
IHstriht. ~ 3. Vu1g1mreUip;ede ere med de i § 5 
nnfm·te Uuiltagelser alle fnlthHJlHlige l\lmnd, der iidco 
staa i noget personligt ~'jenestcforholtl, na:tr do have 

l) .1fr. Jnstm. Skr. &. Felmmr 1872. 
2) Jfr. nu Loy (Nr. 30) 28. FelJr. 1872 § 21 shlste Punktum. 
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haft fast Ophold i Kommunen i det si<Me Anr og 18(i(i. 
Pl'lægge i lwnnuunale Afgifter et Beløb af minrlst to lll. Febr. 
l~igsilaler uarlig. § 4. Valghar til Borgerreprn'sen-
tunt er enltver, clcr ifolge fornnshtncnde Pamgraf er 
vulgherettiget. § 1\. lugen kan cleltftge i Valget af 
Borgerrep1•msentunter eller vælges, som ved Dom er 
fnnden skylclig i 11ogen i den offentlige Mening van-
æremlB ]'orhrvdolse eller er sat under 'l'iltule for en 
Hlmdan og ikke vetl C!Hlelig Dom uldeles n~funden; 
P j heller den, Rom er sat under Y rurgem an. l, eller 
hvis Bo er uneler FullitlJChanclling, eller som i ønigt 
ør mulergiven nognn Retsforfnlgning, der efter LoYen 
lwtnger lmm Randigheden over ult hans Gods. Be
slægtcilc i den lige 011- og ncdstigmu1e Linie kunne 
ikke p:ut een 'l'itl have Sæde i Kommunalbestyrelsen. 
])on, som er vnlgt til Borgerreprmsentnnt, skul ikke 
frutræde clenne sin Post, fortli ban senere mister cle 
l<Jgcnslmller, som hjemle ham Yalgharhed, jfr. §§ 3 
og 4; men hvis et saailant 'filfmlde im1trmdcr, som 
efter nrorværemlø Pnrngraf gør ham uskikket til for-
nnførte Post, !Jliver han micllcrticlig at nelelukke fra 
Jforretningernc, indtil Porhim1ringen er ophørt eller 
ganet over til nt være Ymlvarende. Lanflfogtlen og 
Ueprmsentauterne afgøre de Spørgsmnal, der, opstaa 
i nysnmvnte Henseonde eller i Anlmlning nf sn:ulanne 
Pligtovortræl1ehmr, som ellers kunne gtJre en Hcprru
senbmts Utltræclelse af Forsamlingen nøchewlig; cl og 
har den puagmlilencle l{et til at •mdrnge Sagen for 
højere Ant01iteter, men rlen pan ethvert 'l'rin af 
Sagen fattede Beslutning stuar Yetl 1\Iagt, hultil !len 
vecl en højere Instans forandres. !l 6. Repræsen
tantente vælges J1fift 5 Aar. Af dem, tier vtPlges forste 
Gang, ufgaar een eftor et Aars Forltlh og derefter een 
narlig efter mimlelig Overenskomst eller i l\Iangel 
deraf efter Locltrækning. Udtræder nogen Hepræsenø 
tnnt nf hvilkt'n som helst Aarsag inelen UcllHhet nf 
fle 5 Anr, vmlges straks i lums Sted en mulen. som 
tiltræcler Rcprresentantsknhet for den tilhngesbtaenclo 
Del af den fnrstnærntes Funktionstill; dog lum, nuar 
Yalmuee incltrmcler i Vnlganrets siclste Ralnlel, Val-
get udsættes til den næste lovhesh:mte 'l'ermin. Den, 
Rom efter -sin 'l'ur urlh·roder, kan -vælges ]HUl ny, nanr 
hnn emlnu er i ]3t>sidclelse af de til V al g fornoclne 
ulmindelige Kvaliiikn.tioner; men ]n-is hans Funktions-
tid har Yllret 3 A1n· eller derover, er lum ikke pligtig 
Hl nt mocltagn Valg, førend lige s:m lang ~rid er fm·-
lohen efter hans Udtrædelse som den, hrori han har 
fungeret som Ht~præsentnnt. Den, som er {)O Aur 

Il 
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1866. gammel, knn nltid paa Grullll dcrnf mHlslna sig for 
16. Febr. at modtage V<Llg. § 7. De ordinære V!llg hor fore

gna en af de første Søgnellage efter Obulng efter en 
Liste over de valgherettigede, affattet af VlllMhestyrel
sen, der f!Jl'ste Gang skal være Yalgforstnmlerskahet 
for Sydstrmnø Præstegrulil, mon Hillen bestaa uf Land
fogden, Borgerre1>rmsentantcrnes Formaud samt et nf 
og ihlantlt dem valgt 1\Ietllem. Ved Listens Affattels" 
hør sanvel de øvrige Repræsontanter :-;om den nmlen· 
for i § 15 nævnte Konununekasserer gan. ValghestyrPl
sen til HamHle, hvis sa!ldnnt gøres fornøuent. Valg
listen udlægges i 14 Dage for Valgdagen til !llminde
ligt Eftersyn Jm:t et dertil bekvemt Steu, og Indsigelser 
fremsæltes for Lantlfogden senest 3 Duge før Valg
dttgen, }lllrt hvilken de rejste Spørgsnutal afgøres n.f 
VnJghestyrclscn. Det første Valg forcgaar saa snnrt 
som muligt efter denne Lovs lkrnfttrædcn, men de 
valgh•s l<'unktionstid af f> Aar regnes . furst fra den 
paafolgendc Olllitlug. !l 8. Valgene foregarr offentlig 
til den 'l'id og paa det Sted, som i det mindste ti 
Dage fonul nuta yære bekendtgjort nf Yalghestyrel
RPlls E ormmul vml en l)laknt, og i HYrigt paa samme 
1Iande, som er foreRkrevet for Lagtingsvn]gnne vctl 
Lov 15. April 1854 § 7. Af u em, som ve <l Optæl
lingen ])t'fuu1es at iHl:rc flest Stemmer, :1nses san 
mallge valgte, som der ere llladsPI' at hesætto vc1l 
Yalget. I 1'ilfmlde af Stennu<~liglietl gor I;olltrækning 
Udslaget. Skulle flere Ropra~sentauter med forskelli~ 
Funktionstid vælget-l paa twn Gang, skal clen af de
valgte, der vell .A.fstoumingl111 har faaet flest Sh•mnwr, 
inlltnge llcn Plads, hvormed <len lmngste Funktions
till er fm·hunden. H11ve f! pro af <le val~to tlet samme 
Antal Stemmer, Rknl !l('t ved Lotltræknmg afgnres, i 
hvilken uf de 1HltræuendPs Ste<l hver enkelt af dem 
skttl indtræue. !l 9. Dersom den, pa:t hvem Valget 
er faldet, fremk~mmer med 11ogen lmdskyldning, har 
ValghestyTelsen n.t bedømme Hammes rrnstra~ltkdiglwtlr 
og tiniler Flerheden af Ya1gbusty:rclsens samtlige 1\Jcll
lemmPr Um1sky1dningen antagelig, skal et nyt Valg 
hcrmmneH af Yalghest)Telsens l!.,ormmul inelen t) J)agPs 
Porlol>. l!""'~orkastcs derimml Undskylclningen, og ilen 
valgte ikke vil underkaste sig den tat-,'11e Beslutning,_ 
har han igennem Y nlghestyrelscn at fn•mførn sin 
Anke for Amtman<leu, <ler da uopholdelig har at af
give Resolution i S:tgen. Por Ba:t vi!lt der enten 
ifn1ge en Anke {rn nogen ve!lkomnwm1e eller for
medelst en lws Y alghestyrelsenB l\Iedlemmer .selv 
fremkommen Tvivl opstnur S!Jorgsmnnl om, h ror vitlt 
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et Y al g lmr Stcmmefler!JC<l for siii eller ikke, eller 1866. 
hvis <ler j øvrif(l mnntte være noget at imlvcn<lc imod lll. Febr. 
Ynlgcts Gyldighed, h~tr Valgbestyrelsen derom at uf-
~o-ive en motiveret Kendelse, der uopholdelig tilstilles 
Amtmanden, som, hvis hun dtt ma!Ltte fin<le, at der 
ikke ved • Y :tlget er hmgt den lovlige Omgang, har at 
:tfgive fornøden Bestemmelse i saa Henseende. Men 
selv om intet saadant Sporgsmani er oj>slattet, bor 
der straks om Y alghnnrllingen gøres Ind wretning til 
Amtmnn<len, der, s~tafremt han desuagtet mMtte have 
'!'viv! om Y algets Gyldighed, har at inrlstille Sagen 
til vedkommende 1\linisteriumH Afgørelse; tlog sll:nl 
lmn vrum hem;puliget til ved sin liesolution at suspen-
dere Valget, hvis hun skulde finde Betænkeligheil ved 
at lade rlet staa ved 1\lagt, indtil Ministeriets Resolu-
tion kan erholiles. J,igelerles hør lmn, hvis han intet 
finder at erindre im!Hl Yal~lmncllingen, inelen 8 Dage 
derom merldel o Y ~tlghestyrelsen Unclerretning. Der-
hos skal enhver, rler har noget at anke over rlen 
foregaaede Yalghamlling og narnlig over de i An-
lcclning nf samme nfRagto Kendelser, hviH hnns Anke 
skal komme i Betragtning, inelen B Dage efter, at Ken-
delsen er afsagt eller Y nlghanrllingen er sluttet, h n. v o 
indgivet sin skriftlige Begæring til Yalghestyrelsen, 
rler uopholdelig 1Hlr tilHtille Arntimmden samme mecl 
sin J1}rklæring. og skal denne resulvPrO i Sagen Hgow 
ledes inelen PorlølJet af S Dage. Hvis et V ttlg da 
ifølge Amtmanelens Bestemmelse hlin>r sat ml af 
Kraft, hli.-er nyt Valg at foretage. Sindele i noget 
af rle i ;nærvn•r(•nde · Paragraf omhnndlecle ~l'ilfrclde 
enten den valgtn eller Yalghestyre18eu eller nogen 
anden vedkommende ikke -v:Pre til-fred:-; med Amt
manelens :Afgnre1se, Rtnar det ham frit for at :tn!lrage 
Sagen for l\Jinisteriet. § 10. Den, som r•r valgt til 
J3orgeiTl~~-JræsPntnnt, har til Lrmclfogdeu at indlevere 
en sirrift i g JJ1orsikring, hvori han ved edeligt Løfte 
forpligter sig til med samvittil(heclsfulcl 'l'roslmh nt 
iagttnge alle Ile PHgter, clcr i hint Kaltl pualigge hnm 
s:utvel mocl Kongen og FroclrelmulPt som i Srertleles-
hecl mocl !len Kommune, rler hnr mlgt ham til at 
tage Del. i BestyrPlsen af dens Aldiggeucler. § 11. 
l~Æ})tæseutanterne vælge ved hn·rt Porretning~"laars 
Begyndelse af rleres egen :ft[iclte en Bormmul og en 
Vi(•f'formimcl; de lwstemme efter o\~erenRkomst, hvor 
oftP der :slntl holdes 1\[tHle, men i øvrigt sammen-
kahler 11'ormanclPnl{epræsentnnterue. nnar han fiiHler 
det fornoclont, eller nll:lr lo Hepra•"entanter nnmorle 
ham dt•ronl. Bormanelen hør s:ut vidt muligt i Bor-

l l* 
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186H. vejen underrette Porrmmlingen om, hvilke Snger der 
lll. I<'ehr. skulle forlumtllcs i ethvert lHøtle, m!'n enhver H<>præ

sentant er dog berettiget til i Møderne at ln·inge en
hvor Sag, som han fimler nøtlYenrlig, unrlt>r Over
vejelse.- JJ'ormnnden leder Forhan!llingmne og Børger 
for, at Beslutningerne rigtig protokolleres og ekspe~ 
dercs1 ligesom han ogsan. dfuger Omsorg for Arkivets 
Ordmng. I 'l'ilfælrle ttf Stemmelighetl · gor l<'orman
r1L111S Stemme Udslaget. ':1.1re Rcpræsentnnter man.
nere tH Steclc og stemme, for at en Sag skal kunne 
endelig afgøres. Protokollen unelerskrives af alle til
stedcm•renrle Repræsentanter. § 12. I alle Anliggen
der, som angan, Byens Ejenelomme og Indretninger, 
Indtægter og Uilt,rifter, og Rom ikke ved Lovgivningen 
ere untltlrat,'lle den sæthanlige kommun!Lle l<'ormlt
ning. ~~r Repræsentanternes :fiiedvirkning 111Hlvenclig, 
saa i1t Lanrlfogden ikke uden rlercs Samtykke kan 
tage nogen Beslutning. Kunne de ikke blive enige~ 
anstilles en mundtlirr Konference 0111 Sagen, og naar 
1\[oningsforRlmllen ikke derved hæves, bliver Sagen at 
indstille til 11Øjerc Øvrighed, og l>liver da t1enl\Iening 
nt anse som rlcn samletie Repræsenbttions, for hvil
ken tlennes Piertal har erklæret sig. § 13. N nar 
1.Jan<lfogdens Erldæring hulhentes over nogen Kom
munens 'l'arv vedkommende Genstand, bør han nltitl 
overr{'je clcn i Porening med Reprms(~ut:mterne eller 
indhente tleres sa,rlige Betænkning, rler nltid bor vetl-
1regges hans Erklæring. llepræsentnnterne ere beret~ 
tigelle til at sætte enhver Kommum•ns rrarv vedkom
memle Genstana under Forhnndlh1g, og !.1mHlfogdon 
er pligtig, nnar et J:!'orslag af Heprmsentantorne ind
kommer, derom llHU dissos Jforlangende at afgive 
•kriltlip; Resolution, hvorhos Hcpra>sentnnterne, hvis 
<le ikke ern tilfredse mctl denne, kunne forlange 
Sagen, i fornødent_ PalU. bilngt mctl clm·es og Laud
fogdens nærmere _F]rklæring, forelagt højere Ø\Tighetl. 
§ 14. Ifor !fremtiden vælge Borgerrepræsentanterne 
{lo 3 .Medlemmer nf Fat.tigkommissionen 1), som ifølge 
},oten nf 22. llfrwts 18iJ5 § 2 hitltil cre bleme Ynlgte 
nf Sognets Husfædre, samt de 3 l\Ierllemmcr af Byg
nings1wmmissionen, der ifølge I1oven nf 28 .• Januar 
185() ~ l nu vælges umitldelhart <L f Byens Iorlmauere. 
~'remdeles vælge de to :Melllemmer af den i urer~ 
Yli'rende r~oYS § l ommelrlte Sknlllkommission. A f 
disse to }[edleuimer nfguar eet hvert nndet Aar ved 

1) Nu l'nttigforstaiHlerska1Jet, se I.ov (Sr. fl7) 10. A11ril 
1H9:i § 2. 
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,Juli Manned s Udgang, verl den første Udtrædelse efter 18()6. 
mindelig Overenskomst eller i Mangel deraf efter 16. Fcbr. 
Lodtrælming, men senere tlet llfedlem, som Jmr fun-
gt\ret længst; og et andet vælges i den udtrædendes 
Sted; dog kan denne ,·rdges pna ny. Den, der i 4 
Aar eller derover har været Medlem af Kommissio-
nen, kan undslaa sig for ut mo<ltage Valg for lige 
saa ·mange A ar, Rom han har været ·Medlem. Af de 
llfe<llemmer, som Hepræsentanterne if11lge <let foran-
forte ville have at Ttelge til de tre næmte Kommis-
sioner, bør altid cet for l1ver Kommission v:ulges af 
]{epræsentanternes egen Midte. !i 15. ]{eJJræsentan-
terne skulle i Forening med LanUfogåen udnævne en 
KommunelmHserer, der· hHr vedbliYe denne Purretning 
i <let mindste i 3 Aar, saalremt Jwn ikke ved iml
trædmule l!'orfahl forhimlres rkrfra, Pller Landfogden 
og TI-epræsentanterne maatte anse det for hensigts
JHOORHigt nt over<lrnge Bestillingen til en nnden før 
<len næmte 'l'idR Udløb. For sna vi<lt Lnndfog<len 
og Reprmsentanterne ikke kunne blive eniee om de 
fornødne Bestemmelser mml Hensyn til I~nssererens 
Antagelse m. v., bliver ~agen at indstille til Amt
mandens Afgørelse. !l 16. l(pgnslmhsaaret for samt-
lige Kommunen vcUkonunenUe Hegnskaber rebrnes fra 
lste Oktoher til 30te ~cptemher. !l 17. He]Jrmsen
-tanterne forfatte i Forening med Lmu1Iog<1Pn inden 
Udgangen uf August J\laancd hvert Aar et Orer.Uap; 
over rle U<lgifter, som Kommunen efter Himeliglw<l 
vil have at bcstri<le i <let folgemle Hegnskahsnar, 
hvormuler det til Ftttti~forsørgelsen af lhtttigforstan
<lerskabet opgivne Beløn snuvel som <le Belob, der 
hidtil ere særlip; lignede efter l)ov om Bramlvæsenet 
i 'l'horslurm uf 28. Januar 1B5G § 17, Lov om en 
llygningskommission i 'i'horslmvn af s. D. §§ 3 og 8 
og l.~ov Om S"kydsvæsenet pan Færøe111c nf 17. Marts 
l~G5 § 3, samt det 'l'ilskud, som maatte .-ære nml
ven<ligt til at hestride Almueskolens Udgifter, blive 
at medtnge. Overslaget nuu1 derhos in,deholde en 
J?orklaring O\' Cl' de ~H<ller, aer haves til, uden Skatte-
ligning paa Kommunens Beboere, nt hestride Utl
f:..,rifteruo. 'l'il den egentlige kommunale Porvnltnings 
Udgifter, sa11vel som til de i de tvende ovenfor an-
forte I1ove af 28. Jamutr 185G omhtmrllctle Udgifter, 
ligtws _ ::.;n paa Byt,J11ingerne i Byen, medens n/5 uf 
disse Udgifter sattv-el som !le til Almnesko1en og 
l!'nttigforsørgelsen Rnmt til SL:ydsvæsenet medgnaemle 
Udgifter lignes efter Formue og Lejligherl paa alle 
Byens llehoere, og bør !let orcnnæntte Orerslag nn-
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18()6. ~o>ive Størrelsen n! hver af de Summer, <ler saale<les 
16.Fcbr. blive pna forskellig lilmule at repartere. J?or sn:t 

vitlt ingen særlige Omstænrlighe<ler give Anlellning til 
at forma<le, at Utlgifteme eller de Jmltægter, HOIU 
lmves til lleres Bestridelse, ville blive større eller 
mindre end de, Rom i det nærmest foregaaende Over~ 
slag h leve anbt"lle, blive de at opføre med rlet srtmme 
]3eløb. Hv:ul cfe Summer angaar, Horn udkrmves til 
de nfsonilredo Bostyrelsosgrcne, hn.vo vecU:ounnende 
Atlministmt.ioner inden Udgangen af Juli l\Ianned til 
I.~atHlfogden og Repræsentanterno ttt intlgive deres 
Beregning over det fornødne. For s:ut vidt der maatte 
findes Anledning til at nedsætte don begærte Sum, 
l1liver <let nærmere ut overveje mml den -vealwm
mende Arhninistmtion, og hvis Enighed rla ej op
naas, an<lrages S!lgen for Amtmanden, der, hvad 
Almueskolen nngaar, efter Konference mc<l sine l\Ied
direktører hestemmer hvml der skal utlre<les. Det 
samletle Overslag s1ml imhnndes til Amtmanden, der, 
saafremt han intet finder dervml nt erindre, tilhagc
sender det med sin Parttegning desangaaemle. I 
morbat :B'ttld medtieler lum Komnnnmlbestvrelsen de 
J!Jrimlringer, han finder at lmrtle gøre, 1n~llke Erinw 
<lringer i ethvert J<'ald blive for det Aar, som Over
slaget angaar, at tage til 1-CHlge, men Dkulle de vmre 
n! llHlllytlelse for lamgere 'l'id og Kommunalbestyrel
sen ikke finder at kunne anerkmnle deres Rigtighed, 
er den forf:ligtet til inden en l\[a:med at illllkomrne 
med skrift ig An(lrngende tlerom til Amtmnmlen, som 
tltt forelægger vedkommende Ministorimn Sagen til 
Afgørelse. § 18. Naar ingen grindringer af Amt
nmmlen erc 'gjorto imod Overslaget, eller de ere af
gjorte efter \i 17 bliver det Beløb, som i Overens
stcnnnelF;e dermed skal tilvejebringes ve!l Skattor pua 
Konnunnens Indra:mere, at ligne JHU1 de skatteplig
tige. Herve!l hlin~ alle Afgifter, som skulle li!,rnes 
efter r>n fælles l\Iaalestok, at ligne under eet Jl"'' hvert 
skattopligtigt Inclivitl, tlog in~,rttuges,_ at do, hvem en 
eller mHlen Gren af de s:tnledes samlede U1lgifter 
ifHlge Anorch1ingerne ikke l1ør pan1ihrnes, kun ansrettes 
til det, <ler efter de gml<lemle Regler pa:thviler dem 
til de øvrige Afgi:fters Bestridelse. Skatteligningen 
foretages a'E stuntlige HepræsPntanter i ] 1orening nwtl 
BykaRHereren og hør være tilcm1ebragt inden 1\Ii!lteu 
af Oktober l\[aaned, hvorefter den tillige metl Over
slaget hliver i et 1.'i<lsrnm al 3 Uger at henlægge til 
nlmituleligt Eftersyn !""' et dertil hekremt Ste!l i <let 
Inintlste i 3'l'imer om Dagen, og h liver det offentlig n t lH~-
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]rendtgoro, 1mnr og hvor Henlæggelsen sker, samt JHtn 18tl6. 
ltvilkcn Tid nf Dagen JUtersyl!et stnar enhver :tnhent.lH.Febr. 
Afgifterno erlruggcs af Ydm11e i 4 Fjenlinganrs~Tor-
mincr intlcn hvert Kvartals Udgang mccl 1/., :tf det 
narlige Beloll efter skriftlig 'l'ilsigelse fra Kassereren. 
§ 19. De Erindringer, som nogm1 Slmtteyder m:mttc 
]w"vc at gøre imod Ligningen, hor han uneler .Por-
inhelsc af sin Ret i snn Henseende fremsætte for 
r~andfogilen inden Udiolmt nf den ~'id, hvori Lig-
llingen ligger til Eftersyn. Landfogden nfgor derpan 
Sagnn i Forening med Heprmsent:tnterne; men er lien 
wrlkommentlc utilfreds med don Bestemmelse, Kom
Jnmutlhest;rrelsen har taget, Jmn hun gennem r1enne 
undrage tlngen for Amtmnnden. § 20. Skul<le i 
Am·ets Løb Ud;,,jftcr forefalde, som ere udenfor tlo 
~jorte Overslag-, bliver unganende disse at gøre 
JmlherPlning, sanletles som det med Hensyn til tlet 
gjorte Overslttg er pnnlnult i § 17, ligesom <kr i det 
lwll·, for saa ·d!lt diRse Udgiftei· anga.nr, hlivcr at for~ 
]wlde efter Bestemmelserne i fornævnte J>aragraf. 
Skulde imidlertid Udgifterne mlenfor Overslaget ej 
overstige 50 Hd., er ingnn sandan murlig Indberetning 
fornøden, Jrrorimod de hør pauligneR i 1!\n·ening mod 
Urlgifterno f<!r det næste Aar. § 21. Kommunens 
Kasse]Jehol<lmug og J'mgeeffekter oplJOvares hos Kas
sereren i l\11 smrlig Kasse. hvortil lwro 2 forskellige 
Nøgler, af ln--i!ke I.~am1ff'lgden har tlen enn og He
}lrrusentanternes Bormnna den n.nden. Kassereren 
mnn ikke lmve et større Beloh mlenfor denne Kasse, 
end Landfogden og Repræsentanterno bestemme. 
Samtlige= Incltægt1~r indflyde i en samlet Knsse Off 
Udgifterne nfhol<les deraf efter de særlige Poster 1 
Overslaget. Kassereren in<lsenrler ve<l hvert Kvartals 
Slutning nojngtil{e Knsseekstrnktcr til LamUngden og 
til l~eprmsentanterne, hvillm Ekstrnkter postvis efter 
Overslaget skulle in<leholde nojagtil{ Oplysninl{ sanvel 
mn In<ltrogter som om U<l!,,jfter. lugen Udt,,jft nHm 
:tfholdes nden efter Anvisning nf Kommunallwstyrelsen. 
§ 22. Det pauligger Repræsentanterne i Forening 
me<l I,nnllfog<len nt f<Jre det nøjeste Tilsyn nw<l 
Kommunens Kassevæsen navnlig metl Hensyn til 
KnsRCPftersyn efter KasRcnnordningcn, og at JUHtse, 
:tt dens Slmtter og andre Indtægter rettelig og Ile-
timelig indkomme og i for110llent Fnlll inddrives, 
samt nt BeløJJet anvenlles til Bestridelse af Kom
mlmens Udgifter. J!'in<le de RegnskalJet unøjagtigt, 
eller det viser sig, at Kommunens Intltrogter, som 
lmrde være indkomne, ikke ere imlhetalte, lun-e de 



HlS IJOY om Thorslinnis økonomiske l3estyre1so. 

18tHi. at træffe c1o fornøllue Fornnstaltninger til, at disse 
lll. Fe hr. Mangler kunne bliYo afhjulpne. Alle Anvisninger 

skulle underskrives af Landfogden op; llepræsentlm
terncs Formand samt af e11 af He1Jræsentanterno1 
som t1ertil særlig er valgt, muler Ansvar for den 
samlede Bestyrelse. § 23. Kommunalbestyrelsen hør 
hule det være sig magtpaaliggende, o.t alle cle Ar
bejder, som Ullførcs pan, Kommunens Bekostning~ 
udføres forsvarlig og paa c1en mest lwsparemle 
l\Iaac1e, navnlig efter Overslag og, for saa vi<lt !lo 
dertil e:-,111C sig, vml Lieitation, og ligc.som Laml· 
fogden bnr føre stadigt 'l'ils)~l metl slige Arbejder, 
sanletles bør ogsaa. 1-iepræsentanterne fon1ele det 
jærnlige Tilsyn mellem sig JHUt den Ma:ule1 smn de 
finde tlct mest hcnsigtsmmssigt, og Jl~use, at Ar~ 
hejilerun wH11rcs paa den hensigtsmæs~ngste og mt>cl 
den :taf51:1C Beslutning overensstemmende J\faatle. 
§ 2-l. Skønt clot i Aimimielighed tilfalder La!lll
fugden og RepræHontanterne, eller i de fm den al
mindelige Komnnmalforvaltning umltagnc Bm~tyre1ses
grene den Ailministrntion, rler for stut vidt tnmlt1r i 
llincs _Sted, at tage Beslutning patt Kommunens V egne 
unganende økonomisko Anliggendt\r, dog under 'ril~ 
RYH af vedlwnnuendc overordnede Autoritet, sun mn:t 
liog herfra gHres Undtagehier med Hensyn til san
danne } 1oranstnltninger, der erP aldelPs ekstraordi
nære ellt'r have særdeles indgribende vedrurende 
Pulger for Kommunen. Hertil nlan regnt>s: Optugehe 
af Lu:tn elll'r Forlu:mgclse af de 'l'ermincr, inden 
hvilke et allerede bevilget La:m ;;]ml afbetales; 11111-
Iurehw af Lonniuger og Lønningsforhøjelser, naar de 
overstige 20 Rlll. um·lig; Pensioner over nysnævnte 
Beløb; Gratifikationer 01·er 30 Rcll.; Afhændelse af 
J3yens fa;;te Ejendomme; Køb af HuH og Gruntl puu 
Kommunens V et,TJlC; Bygningsarhejder, som ikke lmnne 
mlfores uden en ForhøjelBo i det Skattoboloh, smn 
Kommunen efter de nærmPst foregaaende B Aars 
Gennemsnit har svm·et; Forlig, hvorvetl Konummen 
for nt undga:t l~etsHager overlttger en vis lJ'or('ligtel;e 
eller opgiver en formentlig Rettighed. lalle d1sse 'l'il
fa,l<le, der saaledPH cre multagne fm Kommunalbesty
relBens AfgørelHe, skul Amtmanden, nanr Sagen liTrover 
Pn hurtig Afgørelse og Konnnunalhestyrclsens Flertal 
tleri _er enig, og lmn heller ik]m hnr nogen Retænke
lighe<l derved, være bemJ'1Hliget til dens Afgørelse; 
mon ellers bliver Sagen med alle vedkommendes }~r
klroring af Amtmanden at in<lHtille til vo<lkonnnencle 
l\Iiuisteriums Afgørelse. § 25. V ecl Udgangen af 
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hvert Regnskabsnar har Kassereren at aflægge Regn· 181i6. 
skab over alle J{ommnnens Indtægter og Udgifter i 16 .. Fe hr. 
det forlølme Aar og at indsende samme inelen Del
gangen :cf December lilanned til Landfogden, cler 
foranstalter '!let henlagt til almindeligt Eftersyn, mecl 
.hvilken Henlæggelse og rlens Bekeniltgørelsc der for
holdes, som ovenfor i § 18 er foreskrevet mecl Hen-
syn til I"igningen. Regnslmbet hliver clm11æst nøje 
tLt gennemgaa af en Revisor, der vælges af de Ind~ 
vaanere, son1 ifu1ge 9 3 ere valgbcrettigedc, paa 
samme Naalle som "Re}1rrosentanterne og ligPsom 
disoe paa 5 Anr. l{evisor bør llnve tilendehragt 
Regnskabets ltevision inclcm en llfaane<l fra clets 
Mo<ltagelse. Efter at hans Antegnelser cre l1esvarede 
af Kassereren, hvilket bør ske inclen 14 Dages For-
lob. semles Regnskabet mecl Antegnelser og Besm-
relBer til Amtmanden, der deciderer samme. NnnT 
Hegnsimbet er clecideret, forfiltter Landfogden en 
};~kstrakt <lernf og fomnst:Jlter den offcntli~;gjort J.>UU 
den hensigtsmæssigstc 1\Inucle, navnlig ved 'l1rykken, 
n:uu· saadunt kan ske. Deunc Ekstrakt hnr være 
s:ut fulclstroncligi at de forskelligarteile Indtægts- og 
Udb.;ltspostcr 'eri særskilt anfnres. De i <let fore· 
ganeude ~,rivne Best.ernmelsor angaaendc 'ritlcn for 
det nimindelige Konununcrct:,TJlslmhs 1IH1sendelse, dets 
Revision, Decision 1n. v. lmr OMTHmt komme til An
vendelse merl Hensyn til }{ei,'11Bimbernc for clc uneler 
sp!!cielle Bestyrelser henl!lgte Grene 11f Kommunens 
Anliggenrler. § 26. Alle ældre Bestemmolser, der 
cre stritlcmle 1lloll llCimo Lov, ophæves. 

Lov om Ordningen af 1le tilllangevæsenet }lllU 23 Febr. 
l!'æroerne ]!Øren de l!'orlwlil. l. K u pit cl. O m 
Ilaugers Deling, Haugcpn.rtcrs Su.mmenlæg-
uing og Grrusningsrct p an, BJJCll. §l. HnugL'l' 
kmnw deles i Hnugeparter, og Haugepurter kunne igen 
samnumlæggcs, dog met1 ve.dkounm!nde P:mthaveres 
sln-iftligc l:lamtykkc. § 2. Ønskes Hanger <lelte 
eller Haugeparter s:nnmenlagtc, forholeles i Over
ensstcnnnBlse med Bestemmelserne og GrundstPt
ningerne i I"oven af 4. Mtu·ts 1857 om U!lskift-
ning af Itælleshauger paa ]\uroerne, og navnlig lun· 
l•nhver derom inrlguaet Kontrakt eller afsagt KPn-
delsc tit1glroscs. !i 3. Hvor en Haugecleling ikke lmn 
knyttes til tutturlige Marlmskel, skttl lllnrkeslwll!lls 
Gang betegnes Ym1 StenYardcr med 'l'orvenslce unåcr. 
Ethvert nyt ll!arkeskel skul i Sysselmamlens Nll'r· 
værelse nøjagtig fastsæltes fra rlet øverste til <let 
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18HH. nederste, følgelig ogsaa gennem den underlig_p_ende 
23.l<'cbr. Bil eller anden dyrket Jord, nnnr ikke dot !Jokn

mont, hvorpnn Delingen grunder sig, Kontrakt eller 
Kendelse, u<ltrykkolig indehol<lor, at Ret til J<'anrenes 
(Søj<lens) Græsning pna B11 eller Opdyrkning bliver 
fælles. Ethvert Markoskel skal een Gang .hvert 10. 
Aar ved Samgn.ng lwfnres af Mænd, som dertil ero 
vnlgto ve<l Grandestævne eller i mangleude J<'nltl ud
nmvnte nf Sysselmunden efter Omgang mellem Hnuge
JlUrternes Ej. ere og Brugere i Bygden. ]le1wstuingen 
V<!<l Markos wllots Afsætning og Ye<lligeholdelse ml
redes af de tilgrænsen<le Haugeparters Ejere efter 
MarkotaL § 4. 1\Ied Hensyn til do Hanger eller 
Haugeparter, hvor Mark<!skellet enten ikke vieles eller 
ikke or kemleligt, skulle Bestemmelseme i § 3 lige
ledes følges; men for saa vidt Grunuernc ikke i 
1\IindeliglHlu kunne blive <'nige, bliver Sagen emlelig 
at afgøre paa den i 12. Kapitel fastsatte Mande. !i 5. 
Græsningsretten for ]raar paa Bø eller anden dy,:ket 
,Tord sknl i enhver Byg<l, hvor Lodsejeme ildn\ paa 
andenMumle komme overens, rette sig efter det, som 
fra gammel Ti<l har været Brug i Byg<len. Dog 
skulle i enhver Byg<l, hvor Grresningsretten ikke er 
o]'(hwt ved Dom eller andet tinglæst Dokument, faste 
]~cstmiunelser tages om Døb"'l'æsningen enten vm1 
;Koutr11kt eller ve<l den i 12. 1\:apitel anordnede Rom
missions Afgt'lrelse, hvilke Bestemmelser blive n.t 
,tiuglæse, og 'skal Kontrakten være afsluttet. eller Ind
kaldelse til 'Kommissionen være udtagen inden 2 .Aar 
fra denne r,ovs Bekendtgørelse i Sysselet, da ellers 
Jfrollesskahet er hævet og Græsningsrotten i niH1er
liggonde Bø eller anden <lyrket Jord tilhører overlig
golH1c Hauges ],aareejere. § 6. Nnar der er ting
laost nogen 1\:ontrakt, Kendelse eller Dom nngnaemle 
Græsningsret }Jafi Boen, bør SoronskrivPrcn tilstille 
w<lkonunende Sysselman<l bekræftet Gonjmrl dorrrf, 
ln·ilken hot:1les af Lodtagorne efter 1\lar retnl. Sys
solm:uuleu hpr um·efter hvert 10. Aar paa Gran<le
stæme opl!eso det paagæl<lende Dokument og hulfore 
i sinl'rotokol, nt dette er sket, hvilket dn sknl anses 
for m1 gyldig 1~,ornyelse 1 1ncdmindre nogen inden 
Anrsrlagen derefter ptt:L lovlig 1\l:tado pautaler sin 
formentlige Het til nt }lfUlBtua ~,orandring, eller inllen 
samme 'l'id indleverer til '.J:inglresning. en loriigen 
iw1gaaet mimlelig Forening om Forandring i det he~ 
staaenc1e. § 7. 'l'iden, i h\ilken der haves Ret til nt 
vintPrgræsse Fanrene pan Boen eller mulen opdyrket 
,Tora, l'egnes fra 25. Oktober, da Drivningen (Agt-

• 
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ningen) sknl ophøre, til 14. Maj, Jlll!l hvilken Dag 18HH. 
]~1aarene intldrives, og J orden atter fredes. Dersom 2:3< F' e hr. 
110gen ]1orandring i denne Bestemmelse anses ønske-
lig eller n~dremlig i en Bygd men Parterne ikke 
kunne komme til Enighed det;om~ bliver Sagen at 
afgøre ve+! den i 12. K11pitel ,omhandlmle Kommission. 
2. Knjlitel. Om BesrotJI.ingen af F!l!tr i Hau-
ge n. § 8. Besætningen af Fallr i en Hauge man. ikke 
(!Øres ~aa stor, at den Jlf1!1 Gruml demf trænger in<l 
1 en tilgrronsemle Hauge og tager statligt Ollhold der. 
De Faar; som, uden at dertil haves særlig Hjemmel 
i en mindelig Overenskomst eller Kontrat'i:, borislig 
glut mere i en Nabohauge end i tleres egen enten om 
Sommeren BUer om Vinteren, s1tulle som ulovlige 
nitages (lJortslmflt>s) til første nlmimlolige Slngtetit!, 
naar dette vidnesfast er forlungt pnu vedkommende 
Sojtlemands (Faarevogters) Bopæl, om Vinteren før 
J?aste, om Sori1meren før O!aidag, eftersom den ulov-
lige Gang fintler Sted 1"'" Vinterhauge eller Sommer-
lumgc. Aftages de ila iklce, slmlle de være forln·udtc 
til vodkommende Distrikts Fattigkasse imod en llil!ig 
Erstatning, som ansættes til 1 / 3 uf Y ærtlien till~jeren 
af den Haugo, hvori de ulovlig htwc gaaet. Denne 
Jlcstemmelse om Aftagelse af ulovlig gaacmle ]~rar 
skal ikke trrotle i Kraft forentl metl Slagtetid<>n i 
det ·i. Aar efter J,ovens Ilekendtgorelse; i Mellem-
tiden forholdes efter de hiiltil g:eldenile.·ltegler. Yiltle. 
J;' nar (Y arg), som løho over l\Iarkeskc>l og forstyrre 
Nnbohaugons lJ'uar, st-ullo tæmmes (spæges) eller 
lwrtskaffes næste Høst, efter nt tlet vidnesfast er .for-
langt p:ta vedkommentie Søjdcmands Bopæl; sker det 
ikke, er Bnnret forbrudt. § 9. Springsøjtl skulle af 
SfJjdmnætulene tulvælges blandt do bmlstc, som findes 
i Haugen. Hvis nogen i svigagtig, Hensigt udvælger 
eller bevirker udvalgt en mindre goil Springsojtl, 
uagtet en hedre v11r for Rnanden, skal han hoile 3 !td. 
R llf. Til Spril1gsøjd utltnges ent<•n 3 Y ætlrlerlam 
for hvert 100 Moilerfaar i Rangen eller ePn Y ædder, 
der ikke som Lam har h1bet Faarono, til hvert 40 
l\Iodorf!l!lr. For hver Springsøjd, som tilsættes min-
dre, skulle Søjdemroudene hnile 2 lltl. R i\I., metl-
mintlro tle snarest muligt nnmelde for Sysselmnmlen, 
at det er sket :imod deres Vilje, i hvilket 'l'ilfæltlo 
cle skulle være nngerlnse. Have Haugepartens EjPre 
lJOvirket den nromte Urigtighetl imod Sojdemundens 
Protest, blive de skyldige ansvarlige for Bøtlcn, een 
for alle_ og nllc for een. Er en S1>ringsnjtl ln1cn hul 
i en fremmeU Hauge, slml Bøjdemanden være l)eret- tf 
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186(1. tiget .til at Boge den tilbage, og den fremmede Hauges 
2B.J.'ehr. SojtleJ~uuul YR1l'P forpligtet til , n t lec1sage ham, naar 

lmn nl snge efter rlen, eller tillade hnm nlene ut 
suge den. }{yo som befincleR at fordølge en undens 
Springsojd, naar denne hliYer cfterspm·hrt, skal '·ære 
hjemfalilen til en Ilode af 5 Jtd. R 1\I. § 10. I 
enhver Haugepart skal bruges Bt l}{'stemt :Mmrlw for 
]~.,a aren o, men fHnmuo J\Ia•i·ke -IllfUt iklw bruges i 
to Hnugl'purtcr pna twn Ø. § 11. li"or snu Yidt samme 
!Irorlw nu hruges i to eller Hero Haugeparter ptm ecn 
H, sknl funwden ]'\n·andring c1e-ri ske, SlUt snart det 
efter Omst:mdighetleme er muligt. § 12. H vor flere 
:Mærker 1m l>rnges eller i Fremtitlen ønskes brugte 
for fm·skellige l!'loklrc (Jcølger) af l<'nnrene i en Hang"" 
purt, kan 'l'illadelse til at beholde eller fomndre det 
nunermule Antal af Jlimrker gives nf Amtet, nnnr 
ikke nogen U rmlen derrerl afstedkommes. § 13. 
Snger; som nngaa l\Iærkers lforandring eller Antnl: 
skulle fJlrst forhanrlles ved Grandeo'i:ievue. Syssf'l
man<len hnr derefter at foreln~nge dem for Amtet til 
Afgørelse ved Resolution. § 14. Nnnr 1\[mrlwme erc 
i Orrlen pna !llle Øer, skal der for enhn·r Ø nffatte~ 
en }'~ortPgnehm over rle 1\færlmr, som <ler bruges. 
Disse _}!"~ortegtw1ser, der affattes uf Sysselmanden og 
indsenries til Amtet, slmlle derefter trykkes for Amts
repnrtitionsfoudets ltc>guing samt urlrieles til alle 
Jlygder tilltftenetning og Opbemring. § 15. Bliver 
i l!'remtirlen. nnnr l Anr er forløl>et fr:1 denne J,ovs 
J~ekerultgnrCtse, noget Baar, der er 21/:J ..Anr gammelt 
Piler derorer, antruffet, Rom enten er ummrket eller 
Bua skodeslost mærket, nt Syn::~elmuwlen og to uf lmm 
tilklllrlte millige l\fn•nrl erklære l\Iærkct for ukenrle
ligt, hor ilet, naar l<Jjeren er uvis, ti!fRlile verlkom
mcnile Distri_kts Jilnttigknsse. Um::erkeUe Lam, som 
om liJJsten antræffes, tilfalde den Haugcpart, i hvilken 
r le forefindes, In-is Strirl eller 'l\ivl OJlSblil om, til hvill<eu 
Hauge rle lwre. § 1(1. l<'nar mM ikke hulfores til 
]~æl'HCrnQ fra andre Sterler, uden Rt rler for SyssPl
manilen er fore1dst Attest fra Øvrigherlen paa Af. 
gangsstorlet. om, n t rier ingen Sygdom lwrsker blandt 
:l!'anrene. I<'or hvert uden snarltm Attest indført I<'aar 
bødes 5 l~rl., hvorhos l!'anrct stntl<s dr:elws. 3, K n
]>i te l. Om Kogrmsning m. v. § 17. Ilesætningen 
uf Korr i enhver Huuge Piler Hau~epnrt, som nfh~ver 
Hummergræsning (Hnshauge) for hoer, skal ansættes 
til et bestemt Antal (Skiben), som mtU1 uddrives uden 
Vederlag. l<'1·i Udrlriming (Udrmgster~ d Køer til 
Sommergrmsning tilkommer enhver i J! orhold til det 



LoY om Or!lningon nf Jlaugerrusmwt. 173 

Jllnrkolttl1 hun ejer eller l1ruger i Bygden. Nnnr nye 18!1!1. 
1'ruer i ]fr~ntiden optages til Dyrkning, H1tal aer 23, };'cllr. 
stedse skriftlig fastsættes, hvorlcdt>s de Koer skulle 
smnmorbTru:·:mes, HOm vinterfødes af de opdyrkecle 
'l'røer 1). § lS. Bostmnmelscr om 'l'yreholtl skulle 
for enhve;. Bygd tages mecl Stmnmeflerhetl efter 
1\Inrketnl. § 19. Suger unganende V ctltngelse af den 
faste Besætning af Køer (Koskiben) og nnganende 
'l'yreholcl skulle forhamUes vct1 Grrmtleshemc>. Den 
()n~renHkomst, SOill imlgaas Jnellem do vedkommende, 
aer m<l<le, ],liver stt·aks af Sysselmanden at nmhkrivc 
i Ji'orhnndlingsprotokollen og skal derefter have fultl 
Gylcliglwd for nlle. Vetl Sagttns Jforetngehw Ye{l 
Urandesto.wne forholdes i OverensstcmmehH~ lllt\d Be
stemmelserne i ],ov af 4. 1\Iarts 1857 om Udskiftning 
nf PmllcShaugor 1mn ]llmrnerne § 5. UtlenlJygtlH Ejnros 
Opsidclore have 1 alle 'l'ilfmlde Stemmeret m<'<l Hen-
syn til 'l'j"relwhl. Kan J•'orening ikke prut den. her 
n.nfortc :filando opmms, afgnres Hagen ved tlen 1 12. 
J\nvitel anordneile Kommhmion. § -20. J)erRom 11ogen 
anser sig llerettigct til ttt mlddve Køer i en Hus-
lttmgc uden Yetlerlag. og denne net nrPgtes lunn. kan 
lmn 1matale Hin fonrlentlige Het vctl tlPn ovenmTIYnte 
Kommission. § 21. Ji'or alle Køer, som ud<lrives 
over den vedtagne fnNto Besætning (Hkiben), sknl er-
la'gges Haugnleje~ hvis Htør~clso hestemmes af Hangens 
Bjere eller Brugere ]HUl Hrantlestuwne ve1l Ste1mne· 
ilt•rhetl efter l\[arketal. !j 22. Nllllr det i en Byg<l 
1mn Grnmlesbmme er fastsat, hror 11mnge Kuer tlPr 
1mm utldrircs til Sonnnergrmsning wlen Jletnling, eller 
tler ligPlmles paa Granilestævne er h·uflet llestem-
lm~lse mn U cltlrivning im{)(l IJeje, skal tlor for enhver 
1\o1 smn ulovlig holde; j Haugeu, erlægges en BtHlo 
af 5 Htl. R liL, o~ Koen skal tierhos hortskaJTes af 
Ilaugen hulen t> Dnge efter, nt Liens Gang Yi1luosfaRt 
er ]mn1daget for J~jeren. Porllliver den guncll(le efter 
<len rJ:id, gentages J3nllcn pna samme 1\[aade. J?ultl 
J~rstatning gives Hm1gcns J1Jjer. § 2:1. Nanr eu Hauges 
Køer gan. over l\farkeskcl iwl i en fnmuned Hauge, 
slmllc clc dog altitl malkes i den Hnnge, hvor · tle 
11Øre til; mn det entl mellem G-rnmlerno er vetltagot. 
>tl Gang efter tlem m!lfl flntle Rtml. lho som l:ulol· 
silw Køer malltci i en frennnell H:nlge, sknl for 1tYer 
(jang, det s~er, brH1e som for ulovlig Haugegang 1 
1W. R. JIL 4. Kapitel')· Om Hestehol t! (Hosse-

1) Jfr. l,oy (Nr. 56) 13. April 1891. 
2) Jfr. I,ov (Nr. 45) BO. :Marts 18112. 
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181;tl. h o l cl). li 2,!. I ethvert Bygdclng mna holeles snn, 
23.Fcln·.mange l:t'este (Ros) til Græsning i Bygrlc>ns Hanger, 

som Ejerne og Bcsirlilerno ved Granticstævne ved 
Sh•mmeflerhccl efter :i\fnrlretnllet kunne blive enige 
om, dog mecl Uncltngelse af det i ~ 25 nævnte ~'il
fælde ikke flom ene l een Hest Jll'. :M:nrlr .T ord. Paa 
sanune 1\Iancle slmlle I3estemmelser on1 ugilcletlo Heste 
tages for hvert Bygdelag '). Ere nclenlJygds l~jerc 
J..~otltngere i IInngen, aiiSPs den, cler har J·orden i 
J3mg, som ]Jefulrlmægtiget nf :æjercn til l""' hans 
Vehrnc at nf[...-rivo Stemme. Denne ymltngne Besteru
melsc slml af Sysselmanden protokolleres og clerefte1· 
Ya•re bindcnclo for :tlle vedkonnnende. § 25. Der
som }Jjerne eller Besicl<lerne nf en Hauge ~Iler Hauge
part ville holcle Jlerc eucl een Hest Jlr .• :i\fnrk, skulle 
de unnw!tle det for Syssc>lmamlen, af hvem Besid
clerne af c1e tilgrænseude H,auger derom skulle under
retteH; og skulle da disse, dersom nogen Hest fra 
den }h uge eller Haugcpart, hvori der ifnlge .let forau
stanmule holdes fit1 1'<~, end een pr . .1\Inrk, træn,J:{er incl 
i cleres Hauge, ,·ære berettjgct til, 11aar de O]Jtnge 
den og lJringc den til Ejeren, af tlenue at fordre, 
:formlen do twclmm:evnte OphringP]H.'nge, en Godt
gorise nf l l~d. for hver Gang, de stutlccles bringe 
Hesten til ham. V æt,:rrer Ejeren sig Yt'tl at betal o 
disse Oplll·ingcrpenge, lwr vcclkommcnde at forholde 
sig, som ned .. nfor i § 33 er hestemt 2). !l 26. Den, 
som i en F:dleshnug;~ ckr mindre end ll\fnrk Jon11 

skal m"·e lmrcttiget til at forene sig med unclre 
Lochejcre i samme Hauge om at holde Heste i ]?or
hol<l til, hvad de sanledes tilsammen eje, og for øvrigt 
i Oren·nsstemmelse med, hvad der foran er bestemt. 
§ 27. Den, der er hcrettigct til at holde Heste i en 
linuge, Jmn: naar han ikke selv vil benytte ch'nne Ret, 
hortlt>jc J{t·t!iglwdcn til en nnclc•n for cleu Betaling, 

'hvoronY de kunne forenes. § 2H. Dersom nogP!l i 
Pn Range holat1r ilere HcHte, eUtl han er l>erPtbget 
tilt. er euhrer i sPin~ Hangen eller Nnbolmngerne 
loutngen berettiget til at Jlllntnlo stuulant, og JJliver 
den "k;rltlige nt iclnmme en Bnclc uf 10 ]le!. til lige 
Deling- melh•m ~-\_ngiverPll og YPI1kommmu1n Distrikts 
Fattig1msse, hvorhos det hliver at Jmalægge ltum nnfler 
Pll clnglig Bmle nf 16- Sk. at hortsk:tffe den ulm·lig 
holclte Hest. § 29. Den, som er lwrcttiget til nt 
holde I1eEt i Hu ugen, er ogsna berettiget til, nanr det 

I) He n"n nnf. I.ovs § 3. 
2) Se nu anf. Lors § 4. 
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er en IIopp~ og den fnnr Føl, at):ulc J<'øllet græsse 1866. 
1110d l\Iodercn, indtil det er et Anr gammelt; men 23. Fobr. 
efter clen Tid gælde do samme Bestemmelser mecl 
Hensyn til J<'nllet, som ellers ere fastsatte for utl-
voksne IIestc, medmindre Hangens Ejere og Brugere 
pan Grandestævne ved Kontrakt anclerlmles have be-
stemt. § 80. Naar to eller liere H:mger f,'l'tense 
sammen, saa ttt det er vanskeligt ttt lwlde den ene 
Hauges Heste frtt at lnlw incl i en af <le :mclre, kunne 
Hangernos I~jcre - i Stedet for at benytte clen nc<len-
for i § 32 gime Bestemmelse - træffe Overenskomst 
om Gi·rosilingoll af t1e Heste, som de hver isror erc 
herettigecle til ~tt holde, og bestemme, hvilket Y ctler-
lng Bcsicldernc ~tf den H:~ uge, hvorfra Hestene vanske-
lig kunne holiles ]}()rtc, skulle uyue af disses Ejere. 
Dersom <le, der lwsid<le over IhlY<lcleu nf Murko-
tallet i Irrer nf rlo paagæhlcn<le Hunger, l>live (•nige 
om en saadnn Overenskomst, skal denne være gæl-
dende fot samtlige Lodtagure i Hangen og tinglmses 

llllll <lisses Bekosh>ing. !j 31: Sysselm:mdeu skal 
tvPrt Aar vetl Grandestmvne 1 hver Bygtl affortlre 

13yg<lmnændcm> Oplysning om, hwr m:tnge Heste dor 
hohles i l3yg<hms forHkellige Hnuger, og derom g-ore 
'rilførsel i Politiprotokollon. J~nhver, der holder Hest 
i Rangen, kan tln af Modejeran eller l\feclhcsi<lcll'rne 
i Hnugen, opfordres til at Ojlgive, med hvilken 13oret
tigclsB han holder Hesten. Y ægrer han sig ved at 
angive sht Berettigelse, skal lutn, dersom douno gnres. 
til G-enstand for Sugsmaal, selv om ltnn under dette 
lwviser sin Bt~rettigelse, _<log illømmeH H n gens Om
lwstningcr smnt den ved :H'ororduingen nf 11. Aurp1st 
11119 foreskrenlll l\Iulkt for unouig 'J:rmtte. §' 32. 
Nanr nogens llost gaar in il i en fremmed B n. uge og 
der ttf dtmnes EjPr antræffes, skal sidstnævnte, nnn.r 
han tnger Hesten og l1ringer den til c1eus J<jjer, Vll'rt> 

lwretti::~et til nf denne derfor at fordre clct dolJhelte 
nf SkydslJetnlingen for den Y ejlamgcle, hnn hur bragt 
Hesten. Optager han Hesten og bringer den til dens 
l~jer tre Gange i J,nbet nf 4 Uger, k:m han, fornc1<•n 
ommeltlto G01ltgorclsc af Bjnren, f01·tlre et miilde1got1t 
Sbgtelnm ellersamm<'S Y nmli som Y ederlug forHestens 
Græsning i hans Hauge i det Johende Anr. !j 33. 
Vil Hestens J<}jer ikke bettele den i § a2 :fasts:ttte 
G-o<ltgurel•m for lljcmllringclscn, J.:roi ()Ilbringercn 
fore !ltm til Sysselmanelen og aJ!en•re clou til ham. 
Bkuldc Omstamdighmlernc ikke tillade at ln·inge 
Hesl<m til Syssehnundt"'• kan skriftlig Anmc>ltlPlse 
derom trælle i Steclet. Sysselnmmlen skal det]mn, 
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1866. saa snart hun har fonisset sig om Riglighe<len ::tf <let 
23. J?ehr. forebragte, straks affordre liJjernn, til Opbring'eren 

det tredobbelte af det Beloh, som der ellers tilkom 
denne, og til sig selY l Rd. R. l\1. DPrsom disse 
Jldøh ikke ]Jelales inden 3 Gange 24 'l'imer, skul 
Sysselmauden lmrtsmlge Hesten ve!l Auktion og nf 
den inflkonunencle Sum betale Opbringeren det OJnw 
me1<1te tredolJhelte Beloll snmt afdrage den lmm selv 
tilkommende l Rd., horefter RostbelolJCt leveres 
J;}jeren. Opsitlderen eller Brugeren af <m 1ulenhygrls 
l~jerH tTorci: pan hvis A1H1e1 i Hnurr(•n Hesten skulde 
f(ræsse, betragtes i nlleforannævnterl'i1fælde som Hestens 
J;}jer. § 3!1. Benytter nogen anden lilanels Hest nclen 
J~jerens Vidende og Yilje og denne JmntHlcr dot, 
skal= hnn give I~jeren Holltgm•t}lsn efter l{ottens Skmi 
og tlesmlen hmle 2 Rcl. R l\L til Yedkonunende Di
stl'jlds Jfattiglmssn. § 35. Driver nogen Pnton sin 
egen eller sine l\Im1njeres eller tredie 1\Iawls Hnst 
iwl i en frPJmrwd Hau~e for at græsse, elle-r driver 
nogen nnden 1\Iancls 1:leHt ilul }Hl:t sin egen Grmu1 
dier Runge i den Rensigt at benytte sig uf Bcstem
molsernn om OplJringf~l'JIOUgene, tla skal ltan hmle 1 
til 5 H<l. E. llf. til reilkomnwnde Uishikts J<'uttig
kassP, lnilkcn Bode i Gentagelsestilfmlde fordobles. 
f>. Kapitel. Om Gunschol<l. § ll(i. At hol<lo 
G-æs-skal kun Yære tilladt, nnar der for yetlkonmwtH1e 
Byga OJ)rcttcH Hkriftlig V ctltmgt dosanganende og 2/3 
nf Htemmrr eftPl· 1\lur]mtnl stemme derfor, 1tvilkeu 
VP<ltlPgt da skal rmre hin<lon<le for alle i Byg<Irm. 
§ :17. Y mlt:cgteu _ sknl hestcnnne, hvor og nnrlt•r 
lrrilkc ]letiugtllscr (i·mHFWllo uHut hold PH, hvor længe de 
kunne være i Jwlmarkcn, og naar do kun skullo 
1w1tles i Utlmnrken. Vetltæghl-n ophPrares hos Skyds~ 
slmfferen i Bygelen til nlles Efterrf'luing. § :J8. 
Klages der over. at stækketie G:Ps l:uunne iutl Jlllll nn 
fr<nmH<'<l Bygels' hulmark "Iler Udn11trk, skal G:esse· 
neH Ji}jrr Ynn·o pligtig under en clnglig Bøde efter 
SysHelumndnns Kemileise at nfhente dem og erstatte 
<len skete Sk:ule f\fter millige l\I:emls Skøn. Ustmkkerle 
Gmshetragtcs som Vildt. 6. Kapitel. Om Gmrcl<'r 
i Ha ugen, Opskmring nf Hangtm (ll.augeskur) 
og 'l'fJnemoser ('l'oneho.jer). § llll. Gmrder i 
H a ugen, Rlt:tSOlll nattor (Indelukker til at tlrire ] 1nareue 
i, nnar 01<1 eller t·llagt tnges), Bov l (In<leluldmr til J~re 
for FanrPne) og N ~-ljc1egren1er (Gmrtler for Knerno)1 
(j'an·ller omlcring Boen og i Heimrnstcr (Byggegrmu1e 
og tlPrved liggentin Græsgange, J{jomhetl), snasom 
Geil (Gmnlor om U<l<lrimingsrejen for Koeme), skulle 
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veclligehol<lMr forsvarlig<'n, saalccles som de Jtaye nPret 18(l(t 
fra gammel 'l1id. I:Jnskes tle gumle Ratter og G rerdnr 2:l.1,'chr. 
fornmlre<le eller flytteile eller nye opførte, har <len 
eller do, <ler om.;ke Handant, at nlHlrnge det Yed 
(lrmu1estænw, hvor dot da i Syss(~hnatulenH Orer~ 
vrPrelse nfgnreH: om rlt>r Hknl foretnges nogen Poran~ 
dring i fornrt•rnte Hensennde, hvilket knn lmr ske, 
naar J~jerne af orm· Halnlelcn nf HaugepnrtenH 
1\farketnl _steunue lwrfor. Yedtnges det af en Hnnge· 
]Hirts l~jere, . at 1\farkcskclHgwrtler hor opføn'H for at 
fn~1le motl Indtrængm1 nf NnhohaugPns Kour, Hkulle 
dPmws Ejere Ytcre pligt-ige til enten nt deltngo i 
Gærtlds Opforelse efter l\Inrlmtnl, nnnr Udskiftnings
kommissionen 1) og i altPnlll den lwjerciHstnns vecl Knn~ 
delsc lwr erldærot, n t {i-rerc1Pts Opf11rclse Pr mHh<•mlig 
og utHnrlig. elh•r ogHan n t holile Rngtcr til Køerne. * 40. 
Jlet fnl'IHHlne l\[amlskah til Ucl!ørelsen n f Arhejclet wcl 
d n gamle Gærelers lstawlsættelse og Ve<lligeholdPlse og 
tle n;rns Opfnn~Isc samt Yt\d Hnngt~sknr 1'11. Y. leverm'l 
eftm·. llfarketal. § 41. EnhYer, cl er skmrer 'l'on· i 
Pn J-langt~, hør gnrc dnt Hanlecles, a-t Hangen tilfnjes 
sua litlt Sk:ule nom muligt; nav-nlig llPl' lutn ntlctle 
Yamlet fra 'J'nrn>l,'1':tYene, mmr clet ellers Yil<le hlive 
staaende,, orllentlig tilllældm tlisse me!l !len afgr:wedo 
GrønHva•r, der hor ska•rt>H i Flag og ikke af]mkkPs .. 
og ildm ltulP ~Pm-v eller mHlen opgravet tTonl hlive 
liggende o. ]>rmlt J!!Ut Gra!stmt:~ men kastn alt saailnut 
nrrl i Grnxcn. § 42. SvsselmalH1l'H for Rudero hm· 
ltYert Aar ]HUL sin Omrejse før Olai og tle mulre 
Sysselmamel 1Ivert Anr pan Ileres forste Omrejse pfter 
Olaidag affordre i det mindste t!t>ll Sujtlmnnwl for hn~r 
Hangopart l~rlda~ring om ~I:ørvehojernes Beluuulling, 
og i 'J':ilf:lilde nf~ at enhm Snjdoma~mlmw r~Her nog~•u 
nf lGjorne forl\ ]{lage oyrr, at ~I:ørrPhejcrne rre he~ 
JunH11ecle :uforsvarlig, H1ml Hynselmn1ulen med tiltngun 
Yitltwr JWl'Hcmligen eftPrse cle mutvistelle Hejer og 
nfgoro Sagen ved Rin Kentlt•lst>, ilnr straks _iwlfores i 
l'olitiprotokollen. J Overlrwclelsestilf:d<le straffes clen 

l"wgmlclcncle motl <m Jlocle nf 48 Rk. indtil 2 RclL 
i.. 1\I., llrorhos han inelen en af Rysselmrm<lcm hPstomt 

'J1jt1 hnr at afhjmlpe <le pnnk1ngeile Uonlt>lH-'1' under 
<'11 tlnglig 13mln nf 8 Sk H. JU. J~r ilm1 pnag:e1tlendo 
nti1fretls nw!l Sysselmandens Kentlelrm, kan han hul
anke Sagen for Orerpolitirette11, llog H1mllum foretage 
de hPrtil fornødne Rkridt inden S Dage>, cla han i 
m nelsat Fnlcl t ah er sin Ret til l'annnke. l\Iecl Hensyn 

1) Nn 1Æmlvæsens1wmmissirJncn. 
12 
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18ll6. til ~'orvcmosernc pan. Statens Ejendomme vc<l 'l'hors-
23. Fcbr. lmvn har det sit ]!\n·h1iventle ved de clerom nil gml~ 

de1Hle 1legler1) eller dem, som Regeringen i sna lft>11~ 
sePn<le maattc fnstsruttP. 7. Krqd t c l. O m S <J j <1 c
m mntl. * 43. Der Hknl for nlle Hnuger og Hange
parter være-- visse Sojclem:em1, og Bkal cl et pnn11vilu 
tlem alene nt _ forestaa Fuareues Høgt, JiJoldgnngenP~ 
1\lærknhlgen, HangeRkur R:tmt alt nn!let Arlwjfln i 
Haugen, der mnntte anses nodnmtlihrt til clenH ~rnrv. 
IJigeletles skullt~ de prlilHe, at Plllrver pangældemle 
pfterlnnmnPr Hin J>ligt) og yære liemyndigeile til ]ma 
<len forsmnmeliges Bekostning at lade Arbej<let ud
fore vetl lejetle lfolk. Ligesmn de i denne dm·es 
'J1jeneste ere Jijjprne og Brugerne nus-varlige, Jmn}m1es 
lwve· de ngsaa )l~lll clNl enlwlte BjerH eller Brugers 
Porhmgentle nt metldele ham Forklaring om de dem 
lJetroetle FtwrH Antal og ~L'ilst:uul smut Hohrt i Haug('Jl 
m. 111. § 4!. Si~!lmmmul skulle nntugl'H, O}lsigt~H og 
tieres J ;Oll nkal hestenmws YN1 t!t 1\l!HlP, som af l~jnrne 
og Hrnge11w i PnlrYPr Haugepart i Bvgtlen nfholtlos 
)likkelstlng. Afgorl~lst>n slwr vPd HtPmineftPrhetl t~fter 
Ilet }[arlcetnl,. enlrrPr ln·nger, ud t~ n Hcnflyn til om lwn 
l'l' Bjer, Pa'stPr !'llPr Opsiddt>r. Den, tler attranr 
~lodet afholdt. har at bringe det til YedkmnmemleH 
Kunt1ska1J iUtll1n H Dnge i· Ponejen. ]1]nhyer sknl 
mode penmulig eller vt;d skriftlig Jfnhlnlftgt, tla hnn 
i mothmt Vald tnber sin Sh•mm<>rot. Amws tlet nwl~ 
YI'Wligt nt :ms:t>Ue Pll Fornunul ih1:t1H1t Nnj!lmnætulene, 
Bkal dette ske pnn s:mnlll\ 1\I:m<le. !i 4.~. Ved <let i 
fon•ganemln Varagraf lla~Ynte l\ffHlt> l'kullc ogsan 1le 
HojllenHt>IHl, <1Pr ville fratrmd(•, opHige deres 'J'jen<>Bh•. 
]Jen fratra•dPtHlP HojllemmHl knn tlog ikke vn·n~ fri 
.f v r sit l1 VPrY, fnn•ml Pjl'ldgttng Pfter Springsøj1l er Plllltr 
lnNlmillllre han forladPr HvgdPn, t>llPr Omst:PtHlig~ 
hetlt~rne gøre ham 1lPt 11muligt at YPdh1ive Hin rJ:je~ 
nPste. § 4(). Enhver Sqjtlmnaml man, p;:l:L ovnrnlt i 
Hangen til nlle 'Tidt·r, 1)1w !•Her 1m•il Hund, naar 
Indskl'tPnlmingPr ]H•ri iklw t~re fastnatte \·ed haus 
Antagel~P. § .f.-7. Naar no~eu Snjilemmul VPil Høgt
ning øller ved lfjeldganw:nP rmskt'l· at tmgt~ pftt•r sin 
Hrni.gt~s 111aar i en il·Pmilwtl Jfm1: .. w, Bkal han livPr 
H:mg derom mHlf'ITette en n f dPnnes Hoj!lemæwl r;an 

·(fJ ]1etitls. nt. dt~ lmuue folges nd eller nuHles n•d 1\larke
skel, JiH'tlmimlre clt•t andt>rletles er lwstemt. Dt•n f;øjtle~ 
mand, dPr finaleiles har Herult Hnil, mua gna OYPr 
)[arkPHkel, dog kun med fnst Hund. !i 4S. 'l'il alt 
Arlwj<le i Hangen skulle Hoj<ll'mæmlene gorn 'l,il-

l)_J3e kgl. Unsol. 21. lltH'emher 1H2i IUetl Note. 
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sigeise med-Aftensvnrsel og Samg:mgfihml til do IHtnM ISHG. 
g-æhleucle- Grandnr, mddmint1re det :mderlnfles ved 23. l<'clJr~
Kontrakt er bestemt. :For Undln<lelse lwraf lw<le 
Hangens Søjdemænd een for nlle og alle for een 1 
Ild!. H. ]\[. § 49. Naar Sojdmnænd nJ<l HøghJing 
eller Pjeldgang træffe frenmwclc Jfaar :i Hangen og 
]{ende dem som hjemmeltorende i en NalJOlumge, hor 
de jage dem tilhage til denne. § 50. Ke1Hle de ikke 
de antrufne fremmede Pnur, elle-r høre disse hjemme 
i en ikke til::.,rrwn:-;endn Hauge, skulle de Yetl forRte 
IJejlighml oplyse Antal og LtHl og <lerefter lade 
Fnarene forblive ganenile i Hangttn, .incltil Ejeren 
melder sig for at fifhente dem, eller til forste Fjeld-
gang. §. 51. J:Gfh)r Fjeldgang skulle HnjdemænclPut•, 
tlersom de kenrln :&rwrket, enten HPmle suar1anue frem-
mecle Pnnr til Bjerou eller skikke ham Bnc1, og Hkal 
Bjeren l't-rro pligtig ut afhente de sanledm; i en andens 
J~nuge Y1Prende .Panr (81wtnsojd). 8anfrPmt de mulen 
Hm;t strejfe tilbage, skulle de hortxlmil'es; sker !lette 
ikke, Pro <le forlmulte. § ii2. Snj<IPlUlP!HlPJHJ slmlle 
snn Yitlt limligt foretage nl l\la•rkning af Faar. Den 
uvet1koumu:m!le, som paa egt'll liaand befatter Hig 
med at nHt~rke, skal for hvert Lam, hnu sanlerles 
lutr 1merkot, hride l H<l. H.l\L § 53. Det skal nnje 
eftertl-es, om )foderfanr, som ikk~ ere hjemuwhøreude 
i Hnugen-, konnnn i Itatten ved JJ"'jeldgang, og_ ilersom 
noget sa:ulant I~am· er kommet imell(~lll 1-Iaugens 
<'!,'lW, skal det lwt<'g-nes rne<l et Bnaml (Hiøver). for 
nt ilet, 11fmr 1ld koumwr tilbage til den Haug1~, hvor 
det IUJr!lr hjemme, lam vides, H.! clet lmr vwn•t i Il at. 
Ha}ffremt dette ia~ttagos. Hkal 1lPt ikke nnHes for 
mirdig (h:ngrmg. n t' et tm:ulant lfanrs ] J:un fa-ar tlPll 
Hangeri :i\[a•rlw. i hvilken d d, er Hnlmffet. 8. K" pit e l. 
Om Hat1g i .Haugen, Jluudehold og Hang" 
m e cl HnnflP. !:$ ål. Jngen, der ikke i dmmo Lovs 
Bestmmnl1lsc•r lmr sn•rlig HjennnPl dPitil) maa gna i 
nogen frmm1wtl H a uge nn!ltngen n d d1~ rette Bygtlo-
vnje. Disse hør tlerfor lmtegnes mod Stenrardcr, dPr 
opfHrns og vmlligP1w1dt~s nf hele tleu Bygd, hvortil 
Hangen horer, i })-,orho1(1 til 1\J:trkt~tal. AJle Hporgs .. 
nut.•tl om -disse Yar{lers ...-tntal, Ston·else og Btttcgning 
111. -v. afgoreH af Hysselmanden,. h ris Keneloisn _kan 
fonnulreB w<l Amtmmulens Resolution. § 55. l en-,,,, , 
l~Yer Hauge lmnnc Ejern og Brugere gna nd(!ll uogen 
lnc1s1n·ænkning, ute!lmimlre ile selv Yt'tl Htemmeil(~r-
hml eftm· lllarketa] n><ltage <l<'t awlr;rlt•<les, hvilket 
clu, bør slco }lll:t Grantlesberm~ og af t;y:.;tmlmtmtleu 
iml!nres i Irans Protokol. § .ii(l. Fru clen alm.inde- ,, 

12* 
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18HH. lige Ut-go1 om Gang igennt•m fremmetl Hauge til~ 
2:>. I!'ehr. sh•ll(~S t.log folgtmt1o Um1tage1ser: a) llaa, den 'rid nf 

Anret, tlo. Hestene l>ruges til n t fore Gøtlniup; (reje ~'o) 
cllcr~rm·y, er eultrer lwrettiget til mnDagen at hente niue 
Heste, ln·or han kan tr:effo tlmn. Det snmnHl gn•hler 
og,san uden Hensyn til _.\arstillen for ilet rrilf:t>111P, nt 
H PBte efter 'l'ilsigelse fra SkydHHkaffercn skulle lenu'l'S 
til Rkyds. Ellm-s num ingei1 ga:t efter Heste i no~en 
frt-mmetl Hnngepnrt. mlen i 'Porrnjen n t have unmeldt 
det for vedkommeu(Ic SnjUcm:uul. h) Enhver er lw
Tettiget til at hente sin rrm-r, uaar l tun vil j dog skal 
han gore Ilet om Dagen og gna nd tlen almimleligu 
Vej. c) J\Ietl Hensyn til U:mg til sine I~,nglel)jergc, 
JfPitelæiHler (særlige Græsgangn), til at suge sine Lun~ 
nimler (Herbghcd(~r), Gang efter l{ner, Gang til fra~ 
liggemle }fange o. H. v., Hkal det hnve sit Forhlirt~ntle 
n~d ,det, Kom paa othrert Stetl har YH~rct Skik og 
Brug eller kan nfgørcs ved fælles Overeusl.;:omst. 
Dagen regnes i alle foranførte rl1ilftrhle, om 8om11wrnu 
(<let er: fm <len 14. A]Jril til tlen 31. Augu,t) fm 
Klokken 5 mn l\[orgenen til Klokken 9 om Aftt'llL'll 
og om Yin t ;~ren (tiet er: fra J. Heptomher til 1 a. 
April) fra om :Morgenen, naar DagskroJ'et 1H~gJ11der. 
tilonl Aftenen, naar tlet <emler. § 57. Efter LH"nl<l 
og J.i\tg1erl'g uuut de, der som Ejere og B111gero tler~ 
til cre hnrettjgetle, ikkun gaa i ]forl'ning, 1nctlmimlre 
anden TiPgel herfor er velltngPIL Don, dPr sou1 Bjel' 
Pl1l'r Bruger vil rire Bark, skrabe :Korkt>, tmmle Sten~ 
mos (Garverj_}[1der og 1\Iosart.er), ellPr i mulet &UHlant 
.:Erinde gaar i Jiaugen, man kun gore det otn D:tgt>n 
og nnmelde det for vetlkomnwntle HojilemmHl. * 58. 
Hvo aer ga:u· nnt1cr1PlleH i nogen llnngn, bøde hn•r 
t~aug derfoT l Rtll. H. :Uf. § 59. Ejero og Brugen~ 
af ,Jordcg01lsot i enhver Hygll Hlmlle meil StPmntt•~ 
Herhed efter 1\ltlrkPtlll}littt GTmuleBt:enw nfgnre~ hvor 
mauge Hunde der m!UL lw1tles i Bygtlt•n. l>aa, samme 
1\f:uule vmltnges ilet ogsaa, hvor1m1PR Søj<1mn:em1eue i 
Bygelens forskelligcH;tngP]HlrtPrskulle føre dercsllnlHle 
mo<l sig, nanr de ere lWtlsagede til at gaa. igennem en 
frcmmt•!l Hauge for at lromme ti] dert's egen. AllP llisse 
Bostcmnlclser lll'Otokolleres af Sysselmnncltm. Derimotl 
lmuuc Ejerne og Brugerne af hver Haugepart lige~ 
kile.-; efter Steuuneftcrhed mclldele deres SøjdenW.'JHl 
Hegler for, hvoriPties de i tlerPs Pgne liauger skulle 
g:ut metl Hun<l. !j tiO. Naar nogen gaar meu Hnn<l 
igennem frennnetl Bange, Hknl ]llln g:m :ul de almin~ 
tlelip;e V eje og have Hnwl<'n lnnuleu ell<'r hildet (fast 
eller i Haft), uaar ikke awlerle<les er ve<lta"PL Herfra 
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untltnges nTI'ne <let 'J'ilfæl<le, at en l'lok Faar skal . 18(i(i. 
tlrives igennrm fremmed HangP, hvortil tlc•t man. vmrc :m. I:'ebr. 
till:ult at bruge lmm Hunde, !log 11HH1 fultl ErHtntning 
for den Skade, disse afstedkomme i Haugen. !j 61. 
}] ol<ler nogen en Hund, som ikkt' er samtykt, da 
l:an den Rtral{s vidnesfast fifsiges nf enhver BangP~ 
ejer i Bygden. Den USl1mtykt" Hund, som sanletles 
er afsagt, skal strnks l10lrles inddukket og im1en S 
Dage afskaffes. Afskaffes den ikke inden H Dage, 
skal Hundens J~jermam1 hode 2 Rcll. R ~L Boden 
gentages for liver Gang 8 Dage, c1Pnnn Hestenuneise 
r-;idiles uverhorig, og den afsagte JluiHl kun llerhos, 
hviR. den trmffes ~uh•nfor.· ]'}jerens .Bopæl_" n_n~erlllst 
tlrmlJes. ·De her gt \'n e Bestomuwlser gmltle 1kJw om 
Hunde, -der hestalulig holeles i La•nkc. § H2. l!__,or 
ulovlig Gang mec1 H und, hv:ul enten cl en udoveR i 
<·gen eller fTermnetl Bygrl, hotles 2 Rtll. R ~L, om 
Piltlog ingon Skade c1Prved Pr :fornnrsnget. §!

1 ()3. Al 
fh'n Hlmde, som n f H undt' fornm·sngPR, s ml deres 
Ejer t•fter lorHgt Slum l'rstutte. Horfra undtuges 
nlene 11l•n Slmde, som <lP s:untyldP HnlHlo første og 
mult~n Gang forøve 1m Iler Fjol1lgnng, H og-t eller Snm-
ltv(•m i den IIaugt>, hvor c1e Joylig bruges. Gm· 
Jlum1en tn•die Gang Skatle, skal den afslmffes. !j 64. 
Humle, som soh gaa ml i .1\farken. og jagl~ eller bide 
]..,:wr, skulle strnks nf Ejt>ren ufsk:tffps, og tiersom 
denne, efter at Y:rre v:idtwHfnst underrettet om, at 
lmns Jiuucl gor snadnn Sk:ult>1 ikke hulen H Dage 
skaffer den bort, skal han erla•ggt~ Pn Bolle af 2 Rdl. 
R ~[. og tierhos erstatte Simden d ter § H3; for hver 
Hang 8 ])uge, Hnw1Pn forbiirer los i .Bygden, gnu-
tagt's H ml en. Hunde, Rom lwvisligPn B ti rmge er e 
irufnn at strt>jfe om i Hangl'n, slmlle afskaffes, sPlv 
om de ingen Skade "h:tn~ forrolclt. § H5. La:nwr 
11ogen sin Hund nd og clt•raf skPr 8knde, sknl Ej Pren 
tilsvare samme, hrorimtHl I.1aantageren nph· har at 
erla~ggl~ Bm1Pn for ulorlig Gang uwcl Hunden. § 66. 
Antallet af 'rmrelmnllo (_Tvg"). Y:wr- l'ller Agtnings~ 
humle og lfugll'lmnclt~, hror"tlis'He t>lHhm mnatte on;;kes 
brugte, lwstemmes JliUL H:tlllUH~ 1\laado, som i § fiH er 
foreskrevl't~ og i øvrigt ere rle om HojlldmJHlc!_ ginw 
BestPmmelser ogsaa :mrPIHlelige }Hllt disse Hnnt1P. 
!1. Kapitel. Om Ap;tning. !j 67. Hror snjtl..Jwjc 
Grt'rder jkke han1s1 skal t1Pr o;n Agtningl'n oprettes 
faste BestcmmelsPr. !i HS. Dersom Hneus eller 
~rroerne:; Ejere ellt'l' Brugere ikke kunno komme 
()\"('!'OllS mea Fattl'l'llCS ]i.Jjerc pJler Brugpre, skn1 Sagen 
nfgores nf !len j 12. 1\npitel anordnede Kommission. 
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181;(\. JO. Kapitel. Om Pmllig. § li9. Den nimindelige 
2H. :Fehr. ]{pgel for llnugehruget Rkal være. at l!,narene i <~nhver 

Haugep:u·t Hktllle YfP}'C i l!\ellig for aet 1tele i Hauge~ 
Jlltrl!m !O<ltngnc 1\Iarkctal. HvorlP<les tlet k:tn tilHtP<les 
Hmn UtultngnlHc frn Uenne l~ ege l at have l~tutr i ]{cudiug~ 
omlmn<llPs i denne Lovs 11. Knpitl•l. § 70. Om 
Slagt og 1'i1smtning i enhver Fælleshauge Hknlle BP
stonnnehwr tages n~d ilet i § 44 ounneltlte Mmle og 
jllt:t <l<m tlcr rmførtc 1\Inn<lc. Skor <lette formedelst 
nultrufne .Forhindring(~!' ikkeJ rnacle Haugepnrtens 
Sujdemrcnd nlene for dot pnagrul<1ende AnrH Slagt og 
'J'ilsætning. § 71. F:1urcne skulle følge Jor<l<m vcrl 
nl Overdragelse. § 72. Hvert .Mo<ler!:mr (Livssoj•l), 
smu -p:ta KongBgorlset fincleH over cl en faste 13Pstchring 
(lmlstmleu), skal ved Overdrugelse betalos lllt'lll H.U. 
48/:lk. i Nortlerø, Østenj) Htrømo og Ynago Sysseler,.. og 
nwd l Rlll. i Hmuln og S uden~ Hyssclrr. 11. h. n~ 
1Jitul. Om KelHling. § 73. Skønt }1,n~llig ifølge 
forrign Knpitel frenulelt•s skal vn~re den nlmillllPligo 
Hegd for Haugt1hrugot, vil dog ogSJt:t Kcnfling i 
Fremtiden værn berCttiget tmten for hele 11 :mgen 
i'1lt•r for visse Flokke i tknne, naar i tlnt mitulste 
~/n af Ile i linugen lmltagnt~ Ejr-re, lTmstere og Bene~ 
hdnriPr. Rom tilsamnHm Pje el1t>r bn1ge Hnlqmrhm 
nf .H:ul~t'lll'i 1\-IarkPtnl. clerom erc enige, og nnur Ile 
Forskrifter~ som i a(~tto Knpih~l rlesangaaemle Pre 
frPmsaUe, nøje iagltagt1S. Anden .Kent1ing skal d~:r
imoå HOlll hidtil nure ulovlig og stntffes 11101l Konti~ 
Bkation. Hojtltnnætul, som ildw sb·aks angive ulovlig 
Ketliling for s.rssdmmHleu og nltsna deltagp i Over~ 
trtNlPlsPn. slmllo \tyer især hø1le f> ll!ll. R 1\L 1Jpt 
Pr ildw Kending, naar Hojdmnnnclen Holll akkorderet 
lJ!ltl har visse t)tylcl\:er ~'aar {Hogtningr;soj!l) gan.end(1 

i -Hnngen, ej hPller 1mar PH :LOtlsejnr med alle sine 
HamojL•res SamtykkP slipper enkdte J~,nnr i dPn frPlles 
liango for midlerti!lig nt grmrme der. § 7.J.. Hvor 
Kt>1Hling iiHlførPR~ Hlml Kontrakt elorom skriftlig af
fattes og 11IH1erskrives af <le i }IaugPn lotltague Jijjere, 
]fa•HtPre og Beneticinrit~r. De utlenhygtls l..~otltngere 
;skulle Pnh•n selv mHlers1trinl eller hnve lll!'d!lt~lt 
<len•s Opsitlilere skriftlig ]?nhlmngt dertil, ligesom 
og:mn Pantlwxernes Samtykke maa Prhverves paa 
1\ontraktPn. I rl"'mo Kontrakt skal indfor<'R, hmr 
stor Besa~tning dt>r sa~tt('s for hele Hnugen, hvoi· 
meget dr•r hohles i Kt>ntliug og hvor meget i li'mllig. 
·§ 70. Kmuling er kun lovlig, nnar folge111le Bestem~ 
Jnelser iagttages: u) Ungten Blml besørgt'S nt Søjtle-
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mrctul, HOJ.ll. bre valgte i Orerensstenunelso mml § 44. 1S66. 
h) l?nnrene Hlmllc hnYP clet for Haugeparten la•stmntn :.M. Feln·. 
1\l:erke, og maa derhos de 't•nhn~r særlig tilhøn~nde 
~Faar gores lwtulelige med BR1rlige KendetPgu (Fra~ 
m:Prker), der dog ikke 11?-na gnre .Hovethnmrkct ut;plnø 
ligt og, forinden rlc :mYPmles, skulle llJlproberes af 
Sysselmanden. c) Spring;.;ojtl Bknlle aftnges forJ01ls 
1HU1 l{ntten og erstattes l~jeren nf w~ilk.ommPntlc in 
mttura f'fter Ynn1eriug. Ifonalen disse Villmnr, smu 
hnr iimJ.Ps i enhver ]{emlingHkontrakt, kunne ogsan i 
Ken<lin~skon!mktl'r andre Vilknnr tilføj'"• som der i 
cle særegne ~l1ilfn~l!le mnnth~ vtere Anledning til. 

:rrienrlt>n skal ved SyHsolln:m1lrms tmtlen aarlige 01nø 
rPjsc erlægges JHHl tm:tlrnuHg J\Inatle. Hro :mm gor 
~c.;ig sl-yldig i Svig eller Uredeligltml_ metl J-fpnsyu til 
Kemlingshnugen, bøder fm l til 10 J tal. R III. !! 7li. 
Kmuli11gskontrakter saan'l som Kontrakter om 0/J-
lm·velsn nf Kending skulle tingiroses ved forstn or1 i-
nære 'J'ing i vedkonmu•ntle 8yssell) efter, at Kontrakten 
er im1gnaot cllPr ophmret. § 77. Xaar Knntlingt•u 
nf llrilkt"n som helst Aarsng O]JlwrP-rJ skul H.nllgt'H::{ 
BPsmtning selYfolgelig intlgaa umler ]i1a•llig. Nnar 
det Ila Yed Eftm:tælling hetimles, at: nogle uf I~jerlli' 
J~:we Jnltl BeRætniBg_. nntlre ildce,. skulle dim·w sidste 
lwlw Fa-ar af ilmn, Hom hnn~ dPm tilon~rs, i111ltil alle 
1JaYe lige 1nauge l~,aar i ]!,orhol!l til ller(•s l\fnrketal i 
}'\ellig. 13etalingen for Uc ]i"aar, som sauh•iles sw1ges 
og køhes af Haugepartens Ejere intlhynles, slml er-
lwgges 1ned deres fulde Y wnli. Kunne Partorne ikke 
forenes om, hvutl der er nt anse som fuld Vmrt1i, 
skal denne lwstmnmeR af uvi11ige, dertil loriigen op-
mevnte l\Imml, <ler blive nt hetnle eftPr Sportelrt'gle-
muntet 2-). § 78. Afh:ew1es .J ord, Bom er ht>liggPmlP 
i eu Hnng<']Htrt, i hvilken Kendiu~ Pr tilhul t, slml <let 
i OvcrdragelN('Sdolmmentnt iiHlfOrPs, hvor m1mge ]\1'11-
-dingsfaar tler fo}ge med .Jorden. Utu11ntles tlette, 
unst~s Dokumentet iklre som lovlig Adkomst, og hlirer 
Pan.togning tlnrom at gore nf SorPns1rriveren ypfl 
1J~ingltt•fming. § 79. V t:.a lfreHtefor:mdringcr, c1ler 
Over<lrngelscr )lf J~mhedsyll'(ler, skal <len fuldn pna 
t1i;;se ;rm·der vrereiHlc Bm;ætning medfn1ge ~;amme og, 
ltnul der er over den faste Besætning, betalm:; eftm· 
~ 72; <log gælder denne Betaling ikke for <len orel'
sky<leude Besmtning (Ov.erlnhssnjilen) J>na Præste- ."g 
AntwkRganrdene 3). Ejer den frntr:Pden<ln Beshlder 
---~--~-~--

1) Jfr. J,ov (Nr. fJ2) l. AJlril 18illl § 1. 
'J Jfr. Sportelreglement HO. Marts 183H § 62. 
') Jfr. Reskript 17. April 1816. 
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lSGH. ttf Kongsjonl eller heneficeret <io<ls Otlelsjortl i snmme 
2!1. Fcl)r. I-Irtngej)filt, skal hnns hele :b,aarebPH:etning fordeh•s 

lige Jlll!L al hans Jord efter 1\Ittrketal. 12. Kavite l. 
Om HcttPrgangsm:uu1Pn i Sager angattemlo rlo i tlenne 
JJ~JV omlunulhle l''orlwltl. § 80. Sagc>r, der anlægges 
til Itlmnnwlse ttf Straf for Overtrædelser ttf denne 
I..~ovs Besb.•mmoh;er, he1unu1les og ]Htakendøs politi
retsvis nf vetllwnunentl<l Sysselminul efter l'laknten 
af 23. Jl.!nrts 1~13 og }lattankes er<'ntuelt til Amtets 
Orerpolitiret, der nfgur dem t~mlnlig ut1en viclere 
Appel. '1'vistig1wder ungnaende rle i Loven om
handlede Itettighecler og ll-,orpligtelser bolHmtlleH og 

lmakendes af SysseletA Udskiftningskommission eftPr 
~or 4. l\[tll'ts 1~57, og lmn bmneltlte Kommissions 

Kenddse indankes for <len i § 86 ombantl!etle Over
inshms. 1) - - - § 93. Butler, tler i<lømmes i Hen
ho1tl _tilnærvrPremlo Lov, sanvel som alt-, hvtul der 
eftPr snmmPs BPstenmwlser forhrytles, tilfnltler ve<l
kommende Dintrikts JI,attiglmssc\ nanr ikke nmlerledm; 
i LO\'Pll er hestmnt. 1 l\Inngn nf Betaling nfHUllPH 
J~øtleme eftN· do gml<lemle 13<'stenuneLser. ') § 9!. 
Alle mltlro Bestemmelser, <ler staa i Strid liH'tl Be
Htemmelserno i na-rværend.e Lov, sættes lwrn~tl ml 
af Kmft. 

·:l. Oktln-, Jnstm. Skr., hvori mltalos, nt, da Valgrotten til 
I;:nulstinget for :U.,tl'rnerncs YP!lkommefl{le verl Grund
loren or on~n1raget til Lngtinget som satulantJ vil 
}_;JUHbtingsvnlget være at foretage under Amtnumdens 
l!"'orsrrd<~ og under JagUngelse nf den .b,remgangstmuHlP,_ 
som 'ringet i Henholtl til Lov lfJ. April 1H54 \i 10 
har vt'<1tnget for sau<lannc Hngqrs Behtuulling. 3) ' 

(Hos kr .s n ml.) 

18B7. l~oY angaaende en ny Sltyldsætning af J ordeme 
2D. Marts.Jlllll .l<'ærøerue. !* l. l~n ny Skyl<lsætniug af samt

ligt\_ .Ton1er n:m l~ærm~rnc hlin•r ~nareHt nm1igt at 
foretage. § 2. 'ril nt tH1fure <len til Sk-ylrhmtning<'ll 
fornudne 'raksation d.nnneB ller en Kounui:;siou. ·
-- !* 4. N tuLr Yærdinnsætte]s()n n f samtlige Jonler e1· 
fultlendt, sannnentrmtler der en Hevisiom:ilwmmission~ 

') Se mt Lov (Nr. 54) l. April 18!ll R l. 
2) Alm. Lov 1/i. Februar 1866 om Afsoning af Dudcr utlen~ 

for kriminelle Sager. 
Il) .nr. nu Lov om Valgeno til ltigsdngen af 12. Juli 1867 (7. 

J?ebr.1901) Afsnit 11. (se Anmæl'lm. Side 82-83). 
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--- § S: Nunr 1llwisionR1wmmissionenA HvPl'Y Pr 18(}7. 
tilemlelmtg-t, for:mst:tlter Justitsministeriet det for-2H. Thiarts. 
nmlue ·med lleusyn til Hnmtlige Jorden~ Skylilsætning 
eiter Regler, soin nærmere ville va~re nt fastxmtto 
efter forudgaaet Forhandling med I.~agtinget. 1) - --

- !i 12. Alle i Anletlning itf i\!atrikult•tingsarlll>jtlet 
Ineelganende Omkostningt~r uilreUes af IT'ænJ I1ands 
J ortldJOgslmsse efter Amtets Anvisning. Halvdelen 
tlcra{ vil være ut gotltgørc lien nævnte Kasse ved 
Ligning paa Ejerne af alle tTordejendmume efter den 
nye Skyldsmtniug. Gmlfgorelsen erlægges i l;uhct nf 
5 .._.\.ar metl en Femtedel uarlig. 2) 

.TnRtln. Skr., hvori udt<tles, nt "Lov om noylc G. ,Tuli. 
Æmlrinyer "i Twndclov af 10. ,l[aj 18:14 li uf!'' <(( 
2!1. Jllarts 181)7 ikke kan antagt'S at have forandret <l<•n 
mecl den anførte Paragraf aldeles Ovt'l'PllRRtemmentlo 
§ fJ!I i_ den færøske 1'yentldov nf Hl. ]?ehrnar 185!i. 

(D tr.) 

Justm. Skr., hvori ndbtles, at, nuar Soreuskri- !l. Sept. 
veren i :N otarialforretuiuger knhlcs hort fra 'l'iug-
stmlet, kan det i Sportelreglement 30. :Marb 18;)1i 
~ 53 nævnte 1l'illrog::;gPhyr ikkun heregnes for hvPr 
tl'ime, lfonetniuget1 varer udover cen 'rime, regtll't fra 
selve Porretningmu; 13egpH1olse,s:unt at iler, da Rl'gle
nwntets § 55 kun lwnrhwr til § 15 og i1dw tillige til 
§ 14, ikke kan beregnes Diæter for en Rejse sum tlen 
omluuullede. 

(Utr.) 

Jnstn1. Sin·.,") livori ndtal<>s, nt det ikke hor UHlS. 
formenes de til 'Ioryeslm.Jr omkring 'rlwrshnvu 1H~-B(J. :\Inrts. 
xettigede at overlade Udbyttet n! tleres 'l'ørveskær til 
amlri!; at Bcstenmw1serne i Kane. Skr. 22. :Novemher 
18:lG ikke komme !il Anven<lelse i 1'ilf,dde af U1H1-
1:ulelse nf at præstL•re do for 'l'ørvcskmring Hky111ige 
Arbejc1s{lage til YctUwmmemle HangelJcsidtlt>re; a t 
t1iBse kuune l)t1nytte Arhejtlstlngene til alt }lillt Ileres 
Guunlc furefuldende Arhejtlo, samt u t de i Ste1let 

1) Se I.ov (Nr. 70) 2B. April 18!17. 
'l Se anf. Lov § 10. Jfr. Lov (Nr. 83) ll. lilarts 18!12 ~ 1. 
llJ I Skrivelilen meddeles tlerhos, at Ministeriet anser det for 

rettest at opgh·e den vnatænkte, i Justm. Skr. 30 .• Juni 
1864 ng-7.Januar1865(heggeutr.) omhandlede, Omreguledug 
af 'l'drrehctlcrno ved Thorshavn. 
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18(lH. for Arhoj<lo træ<1on<1e Pengey<lelscr antages at kunne 
30.l\larts.iml<lrives vetl U <l pantning, for snn virlt rle tilfahle 

Vejanlægget, men ikke for SlliL virlt de tilkomme de 
prmg:d!lentle Hnugel)esid!lere. 1) 

(U tr.) 

l. ll!nj. ],o v om linJlitclsta"ksten }Jna Færøerne. § l. Pnn 
J•':1'rJJPrne fastsættes Kapitelstaksten for rle Varer, 
hvorme<l Skatter, Af[;ifter, ~l':iender og amlre Yrlelser 
til Stnts1mssen, Eml1cc1s~ og I3estillingsmrcm1 Hmnt til 
offentlige Stiftelser før dm lG .. Pelmmr 1856 hlevc 
hetalte eller lJeregnede, paa den i <le efterfølgende 
I)nrngrafer foreskren1e :Mande.· § 2. Sysselmrendene 
og SobTUCprmsterne indsende hvert Aar saa betids, 
nt den nnar Bestemmelsen inden Juni :i\I:ume<ls Ud
gan~, til Amtmanden Imlheretning om Jl[i<Jdeltallet 
af tle i Aaret fm 1. JIInj det foregaaetule Aar til 
samme Dntum i <let lo!Jen<le Aar lumholdsvis i Syssolet 
og Pra)stegæ1clct ganghare Priser Jlll11, fø1gmH1e fær~ 
P_~ke Ym·pr, nemlig: raa llYnskot Uhl, J_;tmlmesldtHl~ 
.lloser,_'l'rnjer, ~rroUe, Snwr, 'Pisk ( snuvel rna Aom tilhc~ 
rPtlt), .F'jcr og 'l'ran .. J;JmlvidPre nfgin~s nnr1ig inden 
1. ,Juni Pll 1ib'1Wm1e Inclheretning nf en 1\IIllul i hYPrt 
Pra~steg:vld, ..._som ]>lUt 3 An.r ad (JangPn durtil 11!1-
Y:t'lgPs '"n f Lngtin.get) og som til AmtPt hnr lli intltwmle 
en ]Hlll iEre og Snmvittighcd ufgircn ErklrPring om 
nt ville nlt,rte det ham ovcnlrngne HvcrY eftt·i· sin 
llctlstc 0\·crllm--isning. DiHsc Indberetninger leycres 
Hl Syssc1mnnc1Pn, som indsender dem til Amtmnmlen 
tillige med Hin egen Inr11wretuing. § 3. Samtlige lm1-
lwretniuger mnn nojngtig Hrnre til cle Yirkelige l\lid~ 
<lf>lpriser pan ftProske Yarer. ]~fter at lmgtinget er 
hort, bliver Iler Yecl kongt•lig Høwlntion nt f:u.;tstPltP 
Hegler, hvorpfter Priserne pnn raa ur asket 1J1tl, IJnumw~ 
skilul og Hoser kunne lwstommos efter et vist Forhohl 
til 'l'rnjer. 2) Disse Regler komme til Anven<lolso i 
<h• t 'l'ilfmldo, n t en eller flpre af de nysnmmtc Y Hl'<' l' 
ildm har huft g:mghnr l'ris i <1Pn 'l'i<l, efter hvis 
l'ris<>r Kapitelstaksten iflllgc § 2 skal bestemmes. 
§ 4. De ovenfor nmvnte Indhcrctningor hlivo nf A.mt
mmu1tm og J>rovstcn at bc1JUn<1h~ hrcr Klasse for Hig, 
Ranledes at 1\fitltlelpriscn for hver Y aresort udregnes 
af hrer Klasses lnt1herctniuger. Dog iagttage;;;! at 
1\Iitldelpriscu pna lJanuneskind udregnes s:t•rskilt for 
~udero og Sam1ø Syssel for sig og for Ue nvrigc 

l) Se mt Lov (Nr. 40) 30. Marts 189·1 § l Nr. l. 
2) Se llck. 2:3. Septcmlwr 1878. 
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Syssoler fol'''sig. De snuleeles for hver Varesort ud- ll'l(l8. 
fundne 3 lHi•ldelprisc•r l>livll ilerefter at sammculrrgge l. lll~i· 
og at dele me1l 3. Do Bmker, der heneil mnntte 
fremkomme af mindre V rol'lli eml 1/, Sk., bortkastes, 
Ine<lenN ]3røkerno mellem 1/ 2 og l Sk regnes for 
l Sk. Den saaledes mlfumlne MidileJpris er Kapitels-
tnl<st for det kommemlc Anr fra Olaiilag til O!aidag. 
§ 5. Kapitelstnlæten srottes i Juli l\fnnued saa betids, 
at den tillige med samtlige de lnllheretninger, hvor-

lma <len -(~r grunr1et, kan Jremlmgges i l..Jagtinget og 
mndgores ve<l lilanneilstinget for August 1\I:uull'(l, 
hvorcftpr den af Amtnuuulen lilsemles Sysselmtl'!HlPne 
til snarest 'mulig Bekcm1tgørl'1se ved J{irkestawne i 
hvert Syssel. !i (l, Alle Skiltter og Afgifter smut al 
I..Jtuulslcyl<l og 1'ient1e7 der ]ltUt Fu!røerno erlmggos til 
Stntslmssen, og som efter de hirltil gmlilemle Bestem
lllPlser blevo erlagte me<l V urer, slmlle lwmfter hc
lales med Penge efter den sanletles satte Kapitels
takst. Dot samme gæltler om de Ydelser til l~m
hctls- og Bestillingsmmml samt til offentlige Stiftelser, 
som erC lwstemte i Yarer, mon ikke pna tletme l\Iu:ulc 
lnmno udre1les :tf YdPrne. !17. Loven af 1U • .Fcuruar 
1856 om KnJ>itelstakst paa 'Froroerne oph:eves. 

Lov om Afgif'ter af frivillige Auktioner over 2G. :Maj. 
Handelsvarer. - - - !i 6. I Honlwlcl til §§ 1-3 
forttudres for l!'a"·øernes 'V etlkommende Lov af 2!l. 
DeeelUbcr 1857 0111 JI'orhøjeJsc i cle ved Sportelregle~ 
menlet for Rottens Betjente pna Færøerne af 30. 
lifarts li:\3G fastsatte Hetsgehyrer m. v. og Hegle
nwntet :tf 30. l\Iarts 1836. 1) - - -

}{gl. Resol., hvoned ,Justitsministeriet bemj,ldigcs t:J. J nni. 
til at udtale, at sanvel det saak11ldtc Skinderskmr som 
overhovetlet <le offentlige Gmntle i ~'horslwm for Frem-
tiden mnn. anses som Byens Ejenclom. 

(U tr.) 

Justm. Sin·., hvorved meddeles! nt ilet vml Pi- 1\l .. fnni. 
nanslov 30. A11ril 18U8 § 8ll. er h evr't l>estemt. at 
,Jordehvnlsrettiglwden pn;t ~'horsl1nms ostre Vang' for 
Fremtiden tilfttlder 'l'horshavns Kommune. 

(utr.) 

1) Se Reglem. 30. ~!arts 18HG §§ 40 og 44. 
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181\9. Ugl. Resol., hvorvcil l>ifulc1cs, at efternævnte nye 
4. J>t'hr. Anl'lmttclseHsummer for Præstekaldene J>lltt lfærøernc, 

nemlig: for Norduroernes Præstelmlil 20G Ilrll., for 
Østorø Pnl'stt'lmlrl 272 Rul., for Syrlstromo Prmste
lmlrl lDG Hrll., for Nortlstrmnø Præstelmiri 155 Hrll., 
for Vaagø Præstekttlrl 185 Rrll., for Snnrlø l'ræsto
kalill."lO llrll. og for Surlerø Prmstelmlrl 214 Illll., for 
lTrmntitlen -ved uyo Embedstmsættelscr man. bringes 
til Anvendelse i Stellet for de hidtil gmlrlonllo An
giYelser. 

1871. 
n. Fe hr. 

{Utr.) 

IL U. 1!1. Skr. (til l'æro Amts Skoledirektion), 
lm>rvoll npprolulres P l ~t n for U dil:mnclsen :d 
Almneskolelmrere pu:t Fmrøerne. 

Ollin. Tirl. 1871 A. Nr. 44). 

ljlnnen er vetl flere utrykte Sktivelser fra :Ministeriet for 
1\irke- og Umlervisningsvæ.senet ændret i forskellige Punkter. 
])e nugælcletuln Hegler ere i det væsenlige {f!lgt>ntlc: 
Rursuset, tler stnar nahent bande for Mæntl og Kviutler, og 
ved lnilket Undervisningen mctldeles nf tle ved Realsimlen og 
1\onnnuneslwlcn i 'Thorshavn ansatte Lærere, varer i B Aar, 
lH'gymiende l. Oktober, !ift:t at der ved hvert sa:ulaut Tidsrums 
l'dl!lll, i Hntningeno af HPptemhcr Man ned, nfholtles Afgangs· 
og derefter Atlgangsprrlvc. ])e, som attrnll Adgang til Untler~ 
visningen, bør i Reglen være mellem 18 og 23 Aar gamle. 
Ved Adgangsprøven man. de godtgJ.Ire: a. at de metl egne 
Ord kunne fortælle de vigtigste 1Ji1Jclskc Historier og g!Jrc 
Rede for do vigtigste krit5telige Hovedlærdomme smut ere 
mJje hekcndte ml'll Skriftsprogene i de ved Konfirmntionf>n 
1Jrugelig:e IJmrell!1,!!er; lJ. at de kunne læse Dansk rent, fl~-
dmule og forstandig, have nogen Færdighed i Skrivning o~ t e 
4 Reb'ltiugsarter metl benævnte 'l'al og nogen Kundski\h i Geoø 
Jrl'llfi og Dnnmarkshistorie, hvorhos det anses for Jlnskcligt, at 
de have Anlæg til Sang. Der kan nf Skoledirektionen tilstaas 
udenbys Elever en narlig Underst,tttelse af 100 Kr., hvis V ctlø 
l11ivcn dog er af1mmgig af deres Fremg-ang og øvrige l•'orhold. 
Eleverne undervises {dels i særlige Timer, f. T. 271{2 'l'imcr 
ugentlig, dels ved at deltuge i Undervisningen i Heatskolen og 
Kommuneskolen) i fttlgende Fag: 1) lleligion, 2) l>ansk, 3) lli
r-toric, 4) Geografi, 5) Naturhistorie, G) I•:ngelsk, 7) Aritmetik, 
8) Jteguing, {)) Hkrivning, lO) Sang, 11) Violinspil, 12) Gyin
nnstik samt 13) Undcrvisningsø og Opclragelseslære1 hvorhos 
tlcr gives !lem 14) praktisk Øvelse som Hjælpelærere i Jtenl
skolen og Kommuneskolen. Ved Afgangsprøven, der om
fatter de ovennævnte Fag, metltleles l Karakter i hvert af de \) 
førstnævnte Fag samt endvidere i »JJrnktisk l!'ærdiglwtl~ og i 
,skriftlig lTdarbcjdelse.:. For Sang og Gymnastik gives ingen 
Karakter, hvorimod det i Afgnngsbevi:;et bemærkes, om ved~ 
konmu::nde er i Stlmtl til at umlcrvise i disse l•'ag. Der gives 
følgentle Karakterer: udmærket godt:::::: 10, meget godt+· = 8, 
meget godt= 7! godt+ =::.: 6, godt = 5, godt f = 4, temmelig 
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godt-!- = 3, temmelig: godt= 2, temmelig godt?= 1, mandelig 18·71. 
::;.::;.: + 2, slet=+ H. Ved Snnunenlæh-'1tingcn af de cnlwlte Knrn.k- n. Fe br. 
tcrer for derved at brstcnune Hovedkarakteren regnes Heligion, 
Jll'lll!tisk Færaiglwtl, Dansk, skriftlig Udarbejdelse og Ilistorie 
dohhelt. Som mindste Hovedsum lrrroves for at opnna lloved
Jntrnkteren ~udmærket duelig" 130; >meget duelig'{ 100, .~~duc-
li.~.t~ 72 og ~ej uduelige- 5H. Afgangsbeviset, der m1fæn1iges af 
Bkoletlirektionen, lum ikke meddeles Ueu, der i Heligion, 1 lansk 
eller sln·iftlig Udarhejdelse faar ringere Kurakter eml >temme-
lig go{lt..:. 

J,ov {Nr. :13) indeholden1le nogle Ilestommelser 2f>. Fe hr. 
om .Adgang til J{ongsfæste pna J<'mroeme. § l. 
N nar Enken efter en :B"'R•Rter lJ!Ut det Staten tilhorcutln 
Jortlegods ]Jflfl :E'n•r1ferne lierefter imlgaur nyt .il~gte-
slmh og Kongfifæstet overtlrnges tillwm1es nye :i\Inw1~ 
s1ml der tilkomme den aft1m1e lllmRters Smmer for-
trinlig Adgang til n•tl først indtrædende Fæsteledig-
hed at erholde ,Tonlen i Jll:pste fremfor den nye 
Jhesh•rs Srnnwr. § 2. Hvor Eu1um a1lt>rede er ind-
tnuult i nyt }EgteS1mll og Kongnfwstet uvenlragt>t til 
hem1t•-S nye 1\land, skal d Pr tilkomme <len ti11ligPre 
Fæsters Sønner fortrinlig Atlgnng til Kongsfmstct vetl 
fm·st intlirm<lende F:Psteletlighd, wutr der cntPn 
ingon Snnner er af den 1~ye F:t•ster eller dog ingt~n, 
t1Pr er fmlt fm· denne Lovs Kundgørelse. I nwlrc 
'J'ilf:t>ltle skal <let stna <len tidligere nf<lo<le F:esters 
Søn frit yed im1tra•dmu1e l!1 mste1et1ig1letl nt fWge af-
gjort Yetl Dom, om <ler ifølge den !Jitltil gæl<len<le 
I_,jove,rivuing tilkommer ham nogen Fortrim-n·et fremfor 
clen nye Jfwsters Snnner til at overtage Ira~stect muler 
]~,onulsmtning af, n t han af vellkommemle iindcs 
skikket 1lertil; dog mna Rngen rejses imlt>n G l\ Ina M 

11eder pfter 11""a~stP1etlighet1ens Indtræden og dPreftt•r 
forfolges mlen Ophold. § 3. I cle 1'ilf:l'!cle, hwr <ll'n 
ure lfrt•stcrs Afkom lwr farret eller fnnr Pmste frPm-
f{)r tlPn titlligere P:esters, skal tlen snalo1les fm·hi-
gaaedc konnno i fortrinlig Betragtning til nt urlwide 
Pi nullet ](ong::;froste, til hvilkt>n ingPu mult~n entL•n 
ifølge Lov eller ifolge de srednmligtl HPglPr har !:m:r-
lig Adkomst. , 

Justnt. Skr., !Jyorn•cl foreskrives, nt <ler merl 22. Aug. 
Hensyn -til 2 Ycrll\IyggPJUI'R opfh:;}æfle Kanmwr, der 
n utages at hiUrpre :fra en for onJr :200 Anr nit1eu fur
list hollantlsk Ostiniliefarl'r, Yil yn•re at forholde l'fter 
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1871. Analogien af Fr. om Dykkervæsenet m. v. af lu. 
22. Aug . . Marts 1842, sanledes nt Inrlkah1else fm·etages med 

<let i l!'r.s § 3 foreskrevne Varsel, samt at Yet1kom
lncn<le Entre}Jrenor tmscs berettiget til cvcntnølt at 
belw1t1c de optagne Kanoner eller det Belnb, der 
matttte indkomme ved deres Realisation. 

(Utr.) 

1872. J,ov (Nr. 3) om <len Betaling, der tilkommer 
s. Jan. Lmger IJa!t J<'mrnerne for deres .l<'orretniuger. § l. 

Det Rknl yære Lægerne }J:UL Fa'røernn uformPnt i 
]lrivat l 1ra].;:sis at mofltage uhestemte Honorarer for 
tlen~~ '11ih;yn mecl syge i Forhold Hl elisses Formue 
og hvnør og pfter, Hom l~ægen med vedkommem1e 
mnntte kunne komme orerens om. § 2.1) I offent-
1ig J>rrrksis samt, naar I.1rPgcnH Honorar i privat 
l'rakHiH skn11JL•Htmmnes ret1 Rf~ttens 1\Iidael, heregnes 
for }'.,orretninger vcdkt?mmenc1c • Sygeplejen: l) Po r 
nt Hygl'hesog JlML dut Stod, hvor Lægen hor1 24 Sk. 
(50 ~1re), <log at <ler, hvis tler i srrmme lrussttmtl til
fiPS t1ere cnll een syg, for hver af de følgeude lmn er~ 
ln•gges dot ]uthe. 2) ]for et Rygehesng mlPnfor ilet Rte<1r 
ltvor lHt'gen l){)r, naar .Afstawlen er en 1\Iil eller der~ 
over, for !n-er Mil \10 Sk. (l Kr. 87 Øre). For Hjemrejsen 
tilkomUH'r der ikke Lmgt~n smrlig Betaling. Er Afstan~ 
t1Pn kortere entl en lllil, erliPgg('S kun ha.h· Betalin". 
~ril~ws Hen~ end Pen s:rg, 1wrende til samme Husstand, 
heret:,l1H~s tlPr ikke sreflig 13etaling for nogen af de fol
gem1e. 3) -:D.,or en Konsultation i l~tt>gens Hjemmea Re
cept, l!.,orhindiug, rramlm1tra~kning eller anslige 2-J. Rk. 
(50 Øre). 4) For en strlrre O]Hll"lltion, slUtsom Brok
opPration Pller en Rtorre Ampulntion t•ller ile1·dign 
4 Htll. (8 Kr.J; fl) Po r en ]i'øtlselsforretning, LP<l
s:Plniug eller nndt•n mindre Opemlion 2 Rtll. (4 J\ r.). 
Dog tilkommer th•r ikko tle i ilet offentliges 'l J<meste 
Htaaenao LrPgf'r Betaling efter clenne Pnrngraf for 
'l'ils},l met1 Anestanter ollor med Hyge, til lrdllw de 
kalcins af lilnttigbeHtvrelsen. * 3. For Forrotninger 
Yetlkonunew1e SumlheclH~ og Rc:ts}JlejPn tilkommor rler 
I.rr•gtjn~ hvnd Pnten tle lwg:erPR nf det ofl'entlign L•1ler 
Pn 11rivnt I)er~on: l) Jilor en H;ptHforretning vctl Lig 
l Htll. (2 1\r.) 2). 2. For en Ohtluklionslorretning 

l) .• lfr. Justm. Skr. 27. Februar 18DO. 
2) :om lletaling for J..igsyn og Udstedelsen af IWilsr.ttest se 

nu IJov (Xr. 36) 2~1. :Mart:; 1871'3 § 8. 
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8 Rdl. (16 Kr.), der i 'l'ilfælde af, at flere La•ger 1872. 
tleltago i Porretningon, deles lige imellem <lem. 8. Jan. 
3) Por eu ldinh;k eller mikroskopisk Untlersøgolsc i 
I< orgiftningstilf:d<lll metl Beretning 2 Rcll. ( 4Kr. ). Dog 
bortfalder s:t>rlig Betaling for en slig Undersogelse, 
hvor Obduktion tillige lineler Sted. 4) For en Under· 
sogolse af <m Persons Stmdheclstilstand, Sygdoms Natur, 
Sindssvaglwd, Avleclyh>iighecl, et Bnrns J?uhllnutren· 
hed eller eloslige l ]{dl. 48 Sk. (3 Kr.) 1) Naar ilere 
skulle undersøges part sammo Sted og i samme Anw 
lellning, erlægges dog for hver Person kun l Hdl. 
(2 Kr.)'). 5) For Undersøgelse nf havarerode Varer, 
1\Iedikmncnter, Nmringsmidler, private eller offentlige 
Bygninger eller andre 'deslige Genstand!!1 som ere Genw 
stand for Sm1dhcdspoliticts særlige Opnm·r1momhm1, 
l Hel!. 4~ Sk. (31U-.). J\Imltagor Borretningen over 4, 
men under G1'imer (ikke medregnet Hejsen Hl og_ fra. 
Stedet, hvor Jlorretningen skal holdes), helales 2 Htll. 
( 4 Kr.). Varer !len lamgere end 6 'rimer, betales 
HOm for_ to Porretninger. f!,or don nnfm·te Betaling 
levereH Forretningen tillige beskreven. Attester orm· 
H:nntlige disse ]forretningers ULlf:t1tl hetalcs ildw s:t'l·~ 
skilt. li) For ln·er Persons Vaccination, nnnr Attes( 
om U<lfnlrlet udstedes, 24 Sk. (50 Øre). Dm snmml' 
l3etnling ]J!ivor at erlægge for hver Persons Hevacei
nution, nansot om der udstedes Attest eller ej. 7) For 
Udskrift nf Vaccinationsprotokollen i 'l'ilftcl<le nf, aL 
den opriutie1ige V nceinutionsattest or hortkommt>n. 
] JOtales 24 S k. (50 i1re). § 4. V c cl nlle r! e i det fore
guuendo omhundlcclo Forretninger, hvormed Rejs<_• r 
erc for1mw1ne, nyde Lmgenw, fortulPil fri og Hlut rillt 
mulih>i direkte Beforcldng samt foruden fornnffll't<' Be-
ta1ing7 endvidere on særlig H.ojsegoc1tgøreh;e for hn•r 
Dag af l HÆ. 48 Sk. (3 Kr.). l<'or Hejser til H)W', 
iler tilsL'S ifolge yetlkommende Pattigl>t•Ht:yrPlses He
lrvisititHI, hobdes i Uejse_gmltgnrrhm for hver lJag-
.Jog kun 72 Sk. (l Kr. 50 Ylre ). For Hejser uneler en 
1\Iil hetales halv HojsPgc><ltgørelse. Por Hejser i An1N1-
uing nf dt>n offentlige Yaeciuation eller Rerncciuntion 
ørlægges ingen HcjsPgotltgnrelst~. § 5. Reskript n f J.J. 
.Januar 1820 og kgl. Hesolutiou af l2. Uldobcr 1832 op
hmves.jj6.llenne Lov træder i Kmft den l. .Juli lh72. 

1) Om Undersøgelser i Henhnid til Lov- om Foranstaltninger 
motl llen venerhdw Smitte af 10 . .ÅJ;ril 1874 se .lustm. 
Hkr. 1:3. September 18U4. 

!!) Om BctaliuJI for Kanmtænemulersdgelser se Lov (Nr. J) 
8. .J allnar 1872 §§ r, og 7 samt llek. (Nr. 2G) :::!5. Fcln·mtl' 
18!!7 § 4. 



lg72. 
8. Jnn. 

l H2 Lov oml~orhindring af asiatisk H:olernsintllJringelsP. 

J,ov (Nr. 4) om Foranstaltnlngm· til nt for
l!lntlre 111m aslatiske Uoleras Imlbringelse til Fær· 
øerne m. m.') § l. Intet Sldh, som ankommer til 
Jfrur.nerne fra noget Sted, hvor den asiatiske J{olera 
ifølge Bekenc1tgore1se fra J ustitsministoren antages 
at hendm øpicl<'misk, man. lan<1smtte nogen af !lo om 
Bon1 Yruremle Personer (l)m~sagerer eller Besætning)1 

forinelen dot yea SmHlhetlHpolitiets :E'oram;tn.ltning er 
h1Pn•t undersngt n f Yt'clkommmule Distriktslæge. l.igo~ 
Rom saadanno Skibe, der anlwmmo fra Udlamlrt, allcredo 
i Ht~nhold til ].JOV om Opbmvelson n.f tlon kongnligo Ene-
1Jouu1ol JlUa l'æruorne af 21. Marts 1855 § 4 Pro lJligtige 
iil furst nt anlnbo Pnten Thorshaxn }Hta Struma ellor 
1'rangisvnag lHtit Sudero, saalnlles skulle Skibe, dor an
JiOmmo frn indenrigsk lmh~rasmittet Sted, forst 1111lobe 
tmten nn af 11ine Havne eller Yang pan I3on1o. 2) Det 
~mulmc grelder om Sldbc, som ankomme fra andre 
Steder, naar rln havn eller Illlft }tejnen have haft 
koloras;·go eller I_.~ig af sn:ulanne om Bm·d. § 2. De 
i ~ l ommeldte Skibe ere pligtige til, forinden t1e an
lohe Havnen, at hejse Knmntæneflagct eller i lilangel 
af samme et hvidt Flng 1ma Stortoppen. § 3. Haa
fremt det YP<l Lægeun<lersøgelsen tindes, nt Skihot 
l1:1r Pl!Pr ]JUa Hejsen har haft mistænkelige Sygrloms
tilfmltle (sn;e eller drJtle) om Bon!, eller at dds 
Smullwtls!orhol<l i det hole gh-o Anledning til Frygt 
for Smittens In<lhringelse, har Suntlhedspolitiet stmks 
n t henvise Skilwt, til 'J'horshavn, hvis ilet er ind
kommet i C'n an<len Havn. Snndhmlspolitiet i rl'lwrs-
1mrn har, forinden nogen af de om Bord værende 
]andsmttes, at tr:dfe (le fornødne Poranstaltninger 
med Hensyn til de syge sttmt til de dtHles :Fjernelse 
fra Skibet og dettes HensPL9e, og Skihot holdes, indtil 
tlisse ere tilentlPhrngtP, ufsontlt·Pt. !:i i. I 'J'horsham 
skal dt•r sart ofte og for Btut lang r l 'id, som J ustitH
ministereu mlsPr det fonwdent, haves pan retle Hnand 
et ]HlSHmule ].Jol\:ale, hvor kolerasyge, som ankomme 
ad Søvejen, kunne motlta~es og underkastes en hen~ 
sigtsnuessig Bebantlling. ~'iln~jehringelsen og Tntlret
llingen af dette Lokale ]malrdler det Amtmandon nt 
foranstalte. § 5. For den i § l ommeltlte Under· 
fHJgelse t1llwmmer dPr Lægen en KendeJse af 2 Rtll. 
for Skihe af indtil GO ~'ons. 3 ll,dl. for Skille nf intl
til l 00 'l'ons og fl R dL for >Sldhe af over 100 'J' o ns. 

1) .Jfr.l{gl. UPsol. lB. AJlril 1H72, Anordn. 15. s. 1\I. Ol! 2H. 
J\farts 1878, Bek. HL Olrtoher 1879, Anordn. 27. J?ebr. 1S82, 
lJOY (Nr. Iil) 30, Marts 18!l5, llek. og Instr. :25. Fe hr. 18H7. 

2) J!~ornndrct Yctl Lo-; (Kr. 7!l)'BO. J\Iarts ltlUfJ, 
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}{endelsen til I_.jægen og Betalingen for hans Bo- 1872. 
fordring til og fra Borde samt Omkostningerne vcll 8. Jan. 
ilandbragte Hyges Helbroilelse og Skibets Rens-
ning afholdes af Skibet, der hælter for Betalingen 
-og, forinden nogen af de om Bord nnrende land
sættes, lmr at stille Sikkerhed for Erlæggelsen af de 
<let punln·ilende Omkostninger. For Krigsskibes Ved
lwnunemle ufhol<les Betalingen til Lægen nf Stats
kassen. Alle undre til Gennemforelsen uf denne 
JJOY medgaaende Udgifter og navnlig Omkostningerne 
ved ~Pilvejebringelsen og Inilretningen af det i § 4 
ommeltlte Lokale afholdes uf 1'horslmvns Kommime 
Jnetl en Sjettedel og af Amtsrepartitionsfonden med 
fem Sjettedele. § 6. Orm-trætlelser nf §§ l og 2 og 
uf de Bestemmelser, som Sundhedspolitiet træffer i 
Henholtl til § 3, stmffes, for stta vidt ikke hojere 
Straf i liJedftir nf den ulmindelige Lovgivning er for
skyltlt, me<l Boder indtil 100 lldl., der tilfalde Stuts
_kasscn. Suger angaaende Overtrmtlelser uf denne Lov 
hehunillcs som offentlige Politisager. § 7. Justits
mini!:iteren hcmyuiliges til vetl Anordning, som paa 
sædvanlig 1\Iaacle kundgøres, n.t gøre denne Lovs Hc~ 
stemmelser anvendelige 1111a andre farlige epidemiske 
Sygdomme end den i § l næ m te 1) samt til at træffe 
forandret Bestemmelse med Hensyn til de Havne, 
som de i samme l'arugraf ommeldte Skibe skulle nn-
lube. J~ndvidere bemr.ndil;les ,Tustitsministeren til, nnar 
Omstændighederne hlstetle det, at tilstaa Lempelser 
i den i § l indeholdte Borskrift 2) og at fastsætte 
Kendelsoll til Lægen for UnU.ersøgelscr, som fore-
tages i I_.janil. 

Jnstm. Skr., hvorved bl. tt. 1Jifnldes, n t Hnmo- !l. Fchr. 
~væsenet ved 1'horslmm henlægges udelukkende under 
J{ommunalbestvrelsen. 

(Utr.) " 

J ustm. Heglement for Grindefangsten paa .F ær- 5. Fe hr. 
oerne. 3) I Krnft af tlen ,Justitsministeren vetl J,ov 
om Grindefangsten }HUL 'Pærøerne nf 29. December 
] 857 givne Tiemyndigelse anordnes herved iolgende 

1) Se Anordninger nf 15. Åpril1872, 2G. Marts 1878 og 27. 
l•'ebruar 1882. 

2) Se Dok 16. Oktober 1879. 
•J Lovtidende 1872 Tillæg Nr. 7. 
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1872. ]1f•g1Pr unganende bemeldte :H'angot: Jj,ørstc Ka-
5. I'ebr. pit el. Om 'l'ilsyn m c <l Grindefang sten. * l. 

Oreropsynet metl 'Grindefrmgsten pan l!'æmernc prrn
ligger Amtmanden sanuncstells. Det er desaarrmg lutns 
l'ligt nøje at paasc Efterlevelsen nf de i dette Hegle
ment indeholdte Bestemmelser, nt træffe de i saa 
Henseende fornø<lne l!'oranstaltninger og i det hele 
at være opmærksom Jllla alt, hvorved :fornnfurte for 
Bærøerne vigtige ErhverYSb'l'tm kan fremmes. Ran 
hor derfor nlti<l, nanr Vejrliget eller andet uomgænge
ligt Forf~tld ikke deri forhindrer ham, selv være til
Stede ved indtræffende Grindefungster. * 2. Land
fog<len skttl gaa Amtmanden til Hunude ved Ud
forl'ls<'n af do i nysnævnte Anledning forefalclende 
:B.,orretninger, og, hvis hnn finder en eller anden yder
ligere l!'or:mstnltning tjenlig til at fremme Grinde
fangsten eller til at afvmrge Uor<lener eller lllishmg, 
som i sna llensecn<le mnntte indsnige sig, hnr han 
destingua{~nde gøre Inrlheretning til Amtmanden. * 3. Sysselmrmden 1H1r }HUL sine narlige Omrojscr 
}mase, at Grindcbaad.Pne ere i forsvarlig Stand, og 
at tier til enhYcr af il<•m haves de hofnledc lle<l
skaher i hruglmr Stand (§ 8); h:m affatter derhos 
narlig Fortegnelse Armvel over Bandeta1let somlfoll{e~ 
nutmgden i hver BygU, hvilke :U-,ortegnehwr hnn hnr 
at tilstille de :m<lre Sysselmænd, for sna vidt angfltlr 
de til dPres Sysler horende Grindedistrikter. Saa er 
han og ligesom hitltil nt ansn Rom Hvalinspektør og 
lw,r Rom sandan det nmnnestc 'I'ilsyn med, at alt vetl 
forefaldende Grilulefangster gnar !tuordningsmmssig 
til. Han hor derfor, san snart Grindelnlfl bringes 
ham, straks hegive sig til Grindl'n, og, ligPsom hnn 
OY('rhovedet nuje hor vange over, nt Pnhver tlcr efter
kommer sin l 1ligt, snaledes har han navnlig ut undPr
søge1 hvor vitlt .Bandene ere i forsvarlig Stand smut 
forsynetie med de l>efalede Re<lslmher, og til den Ende 
latle sig disse forerise paa sna mange Bruule, som 
OmstændighedornP tillnclo. § 4. Enhver Bnacl, der 
ror i Grind, hnr lutvo sin Formand. Han ·vælges af 
hele Bnadsmnudskahet, og om Valget gurø:; lmlberet
ning til Sy:-melmnnclen, der panser, n t lformam1en op
fylder sin Pligt. * 5. I enlm'r Hvnll'aag :msmttes 
Ilerhos fire l\fmml som Grindefornlil'IHl. Disse l\[æml 
trætle vr!l forefnldcn!lo Grilulef:mgstl'r i Sysselmamlcns 
Stecl, indtil tlcnno ankommer, og bnr de sitlen nnje 
efterkomme alt, hnul af clemw !Hmlægges dem, samt 
i det hele vtor<l ham hehjælpe i~e i Udfnrelsen af 
hans Pligter sanvel f(Jr som efter Grindens Dræhning. 
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Xaar en Grindeformand skal ansættes, har Syssc•l- 1872. 
mnndt'n efter forudgnaet ]3okenc1tgnrclse at foran- 5. Febr. 
stalto Valget foretaget og om Udfaldet at gøre Ind
]JCrctning til Amtmanden. De til Hvalvaagcnltøremle 
Jlehoere, der ro i Grinrl, ere horettigede til at clPl-
tage i Yalget, der gælder for 5 Aar. Hvillee Pladser 
der simile hetrnt,>tes som henhorende til Hvnlvaagen, 
hestemmes af Amtmmulen. Andet Ka1Jite!. Om 
Grinrlehurl og de Redsl<aher, hvormerl en-
hver GJ:inrlebaarl bør være forsynet, m.m. §fl. 
N nar Grmrlehval træffes uf en Band entc.•n paft Havet 
eller i en Fjord, hør Baudens nfanchl<Uh straks gire rlet 
Sæfhaulige Sihrnal mea et Klællcmon fra ThTastPn. Sna 
snart dette Signal bliver set fm noget Sted pn:t Lan-
det, hør de der omkring hocnrle ufortpvct n•d Ilhncl 
og clc sædvanlige Tegn med Røg og Lng"rnes Url
hreclelse underrettes clerom, hvorefter de hliru plig-
tige til pua samme Th[nmle at Lefordro Efterrt~iningPn 
videre i Grinclerlistriktet, saa nt den med muligste 
Hurtighed kan gaa fra Bygd tilllygcl. Skulde Grincle-
hml først opdages fm IJanrlet, forholdes der ogsna ]Jaa 
nysnnwnte l\ln:ule, hvorvr<l det tlog bliver n t ingttng,~, 
at Hrindehml ikke afsendes, forinelen det med Sikker-
hed \-ides, at der virkelig er Grincl i Nær!tecleu. § 7. 
Paa ethvert Sted, hvor satulaut nust's notlnndigt ellt'r 
hensigtsrruessir,rt, b(~skikker Amtmanilen en bosat og 
]JMliclelig nhnd, hvem det særlig J!nllliYiler nt afsenclc 
llrhHlebutl og give de orennærnte 'l:egn nwd HiJg og 
I.~ngcners: Udhrctlelse, og som i ethvert 'l'ilfæltle, nnar 
ll"'orsnmniclse i denne Henseende hnr fnlHlet St<'d, 
bliver at clrage til Ansvar. Han mtm derfor, saa 
ofte han enten formedelst Praværclse dier af andre 
Aarsager l1indrm; i selv nt cfterkomnw de hnm sna~ 
ledes paalagte Pligt<'r, tndfe de fornødne lcorun
stnltningnr til summes Jngttngnlse af :mrlrc. I Hvrigt 
blive disse Pligter at xmalægge Byzdens Beboere efter 
Omgang ·og ikke nogen Besidder af en enkPlt Ganrd, 
medmincire ingen amlcn er hosat JHUt Stellet. ]~nhver, 
som bflgnar nogen ]'orsummc1sc med at nfF;emle Grinde-
bud eller at give cle i Porltinddse dermecl foreshome 
'l'egn, ifalcler efter de 1Jefnn<lne Omstændigheder Pn 
Bøde fm 1 til 5 ltcll. § 8. ]~nhver Jlaad, som, efter 
nt have r.rfnn~t Grinclelmd, fru Rit Hjem begiver sig 
til Grincl~m, skal være forsynet me<l fillgenrle gode 
og l1rnghare RBdskalwr: en Tolv- eller 'l'imandsfarer 
nml ol HmlvanlH'n og 3 Snlmnkroge, en Ottemanels-
farer m~a 3 Hvulrauhen og 2 Soknakrogo og en Seks-
eller Firemandsfarer mecl2 Hvalvanhen og l Snkna-

13* 
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1872. krog. Desuden skal enhrer Baad y:('re forsyuPt med 
D. Febr. lwlwrige lJiner eller Heb samt en Snore me<l faste 

Stmw s:tnvel Bom metl en Del lose Stene, hvilke sidste 
de Baade, der komme langvejs fra, dog ikke hchøvo at 
indtage, formul <le ere komne i N ærlwden af Grin<len. 
Det JHuthviler Ba:ulens ]ijjer at sørge for, at de mevute 
RedskulJer til enhver 'l'id haves paa re<lo Hunn<l i 
hruglmr Stand, hvorimod dens }formand er ansrarlig 
lo r, at de_ medtages i Grind. Forsmmuelse heraf au~ 
ses meu Boder fra l til 5 H<ll., og har l~jeren der
hos snare! i dette ~:ilfmlde som, nnar Syssehnmulen 
ellers opdager, at noget af de befaletie Redslmber 
mangler dlor at dette eller Baaden ikke er i for
svurHg Stnnd~ inden en passende Jhist, som Svsselø 
Jmtntlllll bestemmer, nt afhjælpe do hefuntlue 1\Iingler 
eller for hver Dag, hun sidder det ham givne 'l'ilholrl 
overlwrig, at erlæggn en Bøde af 16 til 32 Sk. § !l. 
Saavol Sysselmandon som Grindeformændene lHJr, 
naar de hegive sig i Grind, rumlfore ot lidet 1:!1ag, 
fastgjort patt en kort Rtang, der srettes agter i den 
Baad, hvorpaa de ere. 'l'ilsides:cttes denne Bestem-
1llt>lHe, anses den Jmnga~ldendn me.la en Bnde uf a2 Sk. 
rt'1't~1lje Kapitel. Om Grinelens Drivning og 
}) r ro h n i ug. § 10. Ile i d n forskellige H mimage au
satte Grintleformn•ml hør i Forening med Mandskabet 
paa Ji.,intliugslmrulen, naar t'Il sandan er til Stede: 1nen 
i modsat .Fald ene ra:ule for, i hvilken Retning Grinden 
skal drires, og hvorledes Drivningen Rkal ske. I denne 
Hensemule lmr de fornemmelig tage Hensy11 til den 
Retning, }n·ori Grinden gnnr, hvis denne af sig selv 
skul<le styre imod en ellnr :utden lll'keudt god Hval
Yang. 1\Ien, Pr dettn ikke ~rilfmldnt, Ila hnr Drivningen 
efter Beskaffenheden af VindPn, Strmnmon og andre 
Onu:~tænliigheiler, og især hviH Grinden er meget vild 
og uregerlig, ske til {len nærmesteHval vang. Dog l1lirer 
nitid, hvor det laller sig gnre, en bekendt goU Hvalrang 
u t foretrække for en minUre gotl, om denne endog er 
u::ermere. Alle de Ø\Tige Bmule ere derimod pligtige 
uvægt>rlig og uden mindste Afvigelse at drive Grinden 
efter den af fornævnte l1ersoner tagne BeHtemmelse. 
l Overtrr<'rlelsestilfælt!e hliver den skyldige nt 1mse 
me<l Bud Pr, efter Omsttendighe<lerne fm l til l O Hrll. 
}Julrrer, hvis Pligt det er at hu ve 'l:ilsyn med Griwle~ 
fangsten, hør, snn snllrt han er unkonnnen til Grill(1en, 
vange ovor, nt de i denne Paragraf foreskrevun nl~ 
mindelige Best<•mmelser nnganemle Grimlens Driv~ 
ning nøjagtig f1Jlges nf enhver BnaU bær. Skullie 
Griwlefornumulene eller Mantlskahet }Hut Findings
bunden af Egennytte eller ruulre utillat1eligo Anrsagcr 
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yæ]gc en lJCvislig fejlagtig Drivningsmnncle, boder 1872. 
enhver, som lwri gor sig skylclig, fm 5 til 30 1~<11. 5. Fcbr. 
!l 11. De Hvnlvnage, hvortil GrhHlen altid, nnnr sarr-
itant Pr muligt, hol· clrives, cre: l\Iidvnng pan Vnngo; 
Y cstmanlutvn· og Thorshavn pnn Strmnø; Sundet 
mellem Strønw og Østm·ø; \· ang og Ve!lvig pnn 
Non1erøen1e; Sands part Snnc1ø; Vnng, 'J:rnnbriAvang 
og Kvn!1Jø pna Surlero. Herfra lwr kun gores Und
tagelse, nnar man ved nt rldve Grinden til en af 
disse l'l•Hlser skulde tulsætte sig for at tabe clen. 
§ 12. Saa snart Grimlen er kmnmen til Hvnlvangen, 
lwr Syssclmfmden i Forening med de i srmnne be
skikkede Grincleformænd alene at nnorclnB det videre 
fornnclne mecl Hensyn til 'J'idcm og Stedet, da An-
grebet lwr begynde, hvorledes dette slml ske, og l!vor-
1edes der i <let hele med Dræbningen skal forholcles. 
Nnnr nogen ikke Tetter sig efter -de sanledes tngne 
Bestemmelser i dPnnc Henseemle, bliver den skyldige 
at ansP med en Boclc fm l til 10 lldl. Skulde dPr-
imod Grhultlforma~mleno uf Egonnytte eller undre 
utilladelige Aarsager vælge en herislig fejlagtig Dræh
ningsmaude1 bøder enhver nf dem, der lteri gflre nig 
skylllige, fra 5 til 30 Ild!., og er det Sysselmanden, 
der B<Ut!edes forser sig, hor han, for san vidt Be
stemmelsen i l;ov af 2fl. December 1H57 § :J in fine 
ikkø mnatte komme til Anvendelse, værn ligt~ Bmle 
underkastet. * 13. Dersom det efter ilere frugtes-
Iose :Forsøg ililce skulde være muligt at bringe en 
Grind til at gøre Landgang i den Hvahnng, hvortil 
den er areven, er det dog ingen tilladt at gøre Brug 
nf Hnrpuner, forene! Sysselmunden i Forening mecl 
fire Grmdeforma'nd, ln·omf i det mindste to ikke ho 
i hemddte Hvnlvanp;, hnr erklæret, at Hvalfangsten 
Jm;rken pan det eller pna noget :melet Stec] dh•r 
H,imelighecl vil lykkes. Den, som for tirllig bruger 
Harpum:U, bøckr fra fJ til 20 Rcll. og misler desuden 
sin JhmgHt, der Amlges tillfonlel jor den økonomiske 
I<'oml fr)r .B'•~røerncs Amt. :B'jercle Kapitel. Om 
Vagthold, Grindens Belægning og Vurdering. 
~ 14. San. snartG-rinden er dræ h t, overtngerSystwlmanclen 
Opsynet over det lJe!e. Han ndsmtter derfor straks 
det ·fornødne V ngtlwld. hvortil han hestemmer Sila 

mnngP l1andc og ]folk,' som efter Grinc1ens Størrelse 
og Hvalvangens Besknitenhed samt mHh·c Omst•mclig-
hellPr 1wlwveR, og E,river c1isse tlPn fornm1ne Anvisninrr, 
hvorefte-r Ile have at rette sin·, DernrPst laller Syss(J .. 
mnnflen= alle c1n øvrige l~nn:i'P t1rage i Lanc11 og de 
J3nnde, sont anlwmme sil!ligere, lHmvisus nf 'Vngten 
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1872 til de Steder, hmr rle kunne lanrlrlrages. § 15. Lige-
B. Fcbr. ROm ingen mu:t nndsltta sig for at efterkomme, lrnul 

Sysselman<len i Hensemule til de her ommeltltc eller 
andre Punkter anordner, saalet1es crc og alle pligtige 
at vise Vugten hehnrig I;yilighed. Hvo som va)grer 
sig ved at efterkomme saadant eller gør sig skyhlig 
i simpel Ul,rc1iglw!l mod Ynglen, straffes efter For~ 
HCelsPns Storrelse og aiH1re Omstændigheder med 
Boder fra "18 Sk. til 5 }{dl. Slmhle Vauten gere sig 
sk,Yitlig i Efttn·ladenhed med HellSJll ti1 den i Hen
lwhl til § 14 givne Anvisning eller i andre J\[aader 
forse sig, stmffes den skyldige ligeletles efter Om
stændighcrlcrnc med en Bøde fra l til lO Rrl. !j 16. 
N anr V ngten er ordnet og Baadene dragne i Land, 
giver SyHHelmanden Ordre til, at alle Hvalerne skulle 
l>ringes stut Iwjt op 1ma Strantlln·odden som nmligt. 
hvilket overalt, hvor Sterlets Beslmffenlwrl tilladci· 
det, , h ur ske sanled es, n.t H ru.lerne lægges ved Siden 
af hverandre og i det miiHlste nwd Hovedot udenfor 
Yanrlet, Pnt1og imar dettestnar højest. l)pt!e ArliPjt!e 
ere alle tilstedenereude )lligtigc at udføre nwd mulig8te 
Hurtighed og Orden. Skulde nogle Hrn]er ligge saa 
langt ude i Vundet, at Bnrule hlire nndvemlige for 
at fmt dem lmuldrugne, da hor Vngtlntadcne dt•Itil 
bruges og pftcr Oumtn:!IHliglwdernc desuden ilere lw
orrlres til at hja'lpe, hvilke t1og, saa snart Arhejrlet er 
endt igen hor drages pna !.JU.lHl. § 17. Naar alle 
Hrnlttrne erc hrugte saa højt op prm Lantl, som Om
stamdighederne tilladt>, opskæl'es de, for at Ktulet 
RUIL vidt muligt lmu holllm; fTisk. 'ro af GrintiPfor
mændene lHJr haxo 'J:ilsyn metl, at alt clPtte sker med 
!Itntighet.l og Orde.n. * 18. Sysselmanåen udnævner 
imi!llertid af de tilstedenPrerHle tvcnile eller i for~ 
nndent Fald tiere hekondte, upartiske, rcUeligP og 
forstanflige 1\Iænd til at vunlnre Grinden, hvilleet 
frmudell'H, ligesom dot hidtil har fundet Stml, sker 
efter J\Iaal, s:talet!es at en Hm!, hvis Læng<lc fm 
Øjet til Hatboret er 5 Alen, nnsmttcs til en Gylrlen 
pg do øvrign i Porhold hertil, dog sanletles at YurM 
dcringsma:nulcno tilljge tnge tilhørligt Hensyn til 
Jivalemes Ferhue og ovrige Beskaffenhed. !j 19. 
Vurclm·ingen, som snarest mnligt skal iværksættes, hor 
lH'gyndo fra den ene }j]rH1e u f H valvaagen og uafbrtult 
fortsrettes til r!Pn anrlen Entle. Derverl skal Syssel
mn1Hlen tillige merl tlo tvende Grindeformænd, sum 
ikke ere hesktPftigedr~ vell Lan<ldragningen m. v., 
være :overnPn'IHle. Ynrderingsmænllene iuds1n:ert~ i en~ 
hver Hrul, h ror nwget t len vurlleres til, og forsyne den 
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<lesmlen metl IJC>henummer, hvillret alt optegnes af 1872. 
Syssehn:uulcn i tlen Orden, hvori dut rlilderes ham o Febr. 
af Vurderingsmændene. Naar Forretningen er 
enilt1 underskrives den nf disse, som Yml næste 
"ring maa heeilige, at den er foretagen i Overens~ 
stemmeise 1netl dt!n umstflll'Pgaaende Pm·a::,rraf. Fem te 
Kapitel. Om GrindensBeregning ogDn!ing. §20. 
Naar Yurlleringsforreb1ingen er entltJ foretager Syssel
manden : ud('n Ophold den fornm1ne Beregning, hvor-
efter Delingen nf Grin <len skul ske, og har hmi' lwrvecl 
nt forlwlde sig sanledes: Naar hele Yurderiugshelohet 
er optalt, hlh·er i samme filrst at fradrage: 1) a) 'l'icntlen. 
Hernf tilfalder som llidtil Statskassens Amlel Syssel
manden for den sælivanlige Betaling af P/3 Pot'Tran 
pr. Skind. h) l!'iudingsltval. Denne tilfalder cl en 
13ruul, som enten fra Lam] kommer forst til Grin<len 
eller først har fundet Grinden i Soen og forfulgt 
Mmmc, indtil man paa lÆndet har faaet Underretning 
derom. N nar en GrimJeflok forst ses fra Land og 
aer derfra gin~s 'regn til en Band part Søen og tlenne 
forst kommer til Grinden, da ileles 1!'imlingshvalen i 
to lige Dele nwllem denne Bnntl og den eller dnm, 
der have givet 're::,f!let. }lnn summe 1\[nade forholdes 
flor, naar l3url om en Hrintlnflok Milres fm en Bygtl 
til en an<len og Bnatl fm den sidste forst kommer 

1) :Med Hensyn til Grintlofn.ngster i V e s tma uha v n bemærkes 
særlig følgende: V cd H.entek. Skr. 26.l?ebruar og 20 . .August 
1842, 19 . .August 1843 og 2:1 .• Juli 18-ii (aJle utr.) med
deltes Samtykke til, at der af Færø Amts 11konorniske F oml 
ydedes Forskud til Anskaffelse af et Garn til Brug ved 
Grindefangst i Vestmanhavn og Opførelse af et Ilns til 
Garnets Opbevaring, imod n t Forskud et refunderedes F oml en 
»ved, hver Gang en Grit1!lefangst itultræffer, og. efter at 
'riendcn er fradragen, at afsmtte 1j0 eller 1f6 af :FangBten 
og sælge denne ])el ved Auktion, hultil .Forskndet vecl, 
lrrad der sanleHes indkommer, i det hele er refunderet . .: 
Ved Itentek, Skr. 1!J. August 184iJ Nev d(:t entlvidere hi
faldet, nt der var lovet Beboerne af Vestmanhavn fra 
8-lr, Skind llval ved hver Fangst efter Fnugstens Størrelse 
for Garnets Bjergning og Pasning. 1 Skr. 2. Juli 1869 
(utr.)_tH1tn1te Justitsministeriet, at der fra dettes Side >ikke -
haves 11oget at erindre imod, at de omllandlede Udlæg af 
Grindefangster indtil videre OIJhØre, med Undtagelse af 
11VIl(1 der er lovet for Garnets Bjergning og J>asningc:. 
Endelig blev det ved Jnstm. Skr. 4. lJecember 1881- (utr.) 
tilladt, Jlat tler til Dækning af Udgifterne ved Anskaffelsen 
og YetUigeholdelsen af et nyt Grindegarn til llvltlvaagcu i 
Yestmanhnvn indtil vi! l c re af hver der intltræffcntle Grinde
fangst g1:1res et Udlæg af indtil 1:fg af I<"angstcn, sanledes at 
dette Udlæg sker forlods, forinden Tiemlen af I•'nug::~tcn 
bliver nfiagtor. 
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1872. til Grinden. Opdage flpre Bnru1c pan. cen Gung en 
5. I'c!Jr. Grinrleilok, da deles Fimlingshmlen lige imellem dem. 

J"inclingshvalen udvælges af hele Pungsten af dem, 
som ere berettigede til samme, og Hovedet tilfalder 
efter gammel Skik den, som forst har set eller lun·t 
Grinclen. c) ll!atlhval, hvis StorreJse bestemmes af 
Sysselmanden i Forhold til Fangsten og den tilstede
vlermde Folkemængde. d) til Fattiglmsst'!l 1 pCt. 
af lwle Fangsten. e) til Skolevæsenet ligPiedes 1 pCt. 
f) Slmdehvn.l~ o: Erstatning for 1\Ian(}s:;;lmcle og Be
slmdi!,;else af Bunde og Redskaber i Anledning af 
Grindefanl<sten. Denne bestemmes af to dertil af 
Svsselmanden udnævnte Vurderingsmænd, l>lmult lnilke 
altitl hnr være <'n i Banilebygning kymlig llfand, naar 
en eller flere Bande ved :Fangsten ere bleme be
skadigede eller akleles mlelngte. Skallen ansættes 
stedse til en lwstemt PengeYæn1i og ndlwtales ved
kommende n f 1!'1erøernes Amts økonomiske J!'oml. 1) 

]Jer ·skal red hver },angst forlmls udlægges sna megen 
Hval, at dens Værdi stemmer med det l3eløh, hvortil 
Skatlen er ansat, og bliver det sanledes milagte a(~r
efter nt for:mktionero nf Sysselmanden og Belohet 
nt indhetale i den økonomiske Pond. Iler tilstnus 
flem~ der vun1rre Skndt>nl en nf RyHRelrnanden i hvert 
enkelt 'l'ilfælde i Fm·ho <l til ArlJPjtlets Omfang og 
det dPrmed forhunline Ansvar hestC'mt Betaling, dor 
dog ikke mnn overstige 2 Skind H\'nl. g) for Yngt
hold til h Y er MnJ?d, som ~ertil hmges,. 1/; Skin<~ om 
J)ng('ll og 1/., Sinnd om Natten. h) til \TnrdPrmgs~ 
ma>ndene i Jforening, hvacl enten de ere to eller fll're, 
ll Hldnd for hYert Hundrede Hva!Pr, som de hnve 
Yln·tlpret. i) til Sysselmunden for Delingen og Bo
rPgningen m. v. 1j., pCt. og til enhver af ile 4 Hrinlle
formæwl '/s pCt. • § 21. Af det, som, pfter at disse 
!l I)oster ere fradr;:.,rne 1wlo Beløhct, Ulin~r tilhnge, 
Rim! den ene ]cjerdmlel som JordPhval tilfalde EjerPn 
nf de (Jorcler, pan hvilke Grinden er inddrageu og 
dræht. 2) Ere tlwRe ,Jorder tillnMrie nogen JlRfl l~mhec1s
Yl'gne, U) nyder 1tan som Bl'nrficiarius Lenwhlte Fjerde
del. Ile øvrige '/1 DPie komme som Partehvnl til 
almindelig Deling. § 22. For R Urt vidt J ordehvalPn 
tilfalder Stnh;lmRsen', kommer den, lllPtl Undtugeise 
nf den KongRlHnHlernc vecl kongelig Resolution af 
26 . .Tuli 1837 tilln6>1:e Andel nf sHnlllH', til nimhulelig 

l) Jfr. llek. 28. Februar 1880. 
2) .Tfr. Jm·tJn. Skr. lD. Juni 18G8. 
") Jfr. Justm. Skr. 3. Marts 1861!. 
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Deling, imo<l at der derfor som billtil erl<egges 11/ 3 1872. 
Pot 'l'ran pr. Skind Hml. § 23. l'artehvalen saa- 5. Fcbr. 
vel som det sanlmldte Kongskoh 1) fordeles efter de 
i det flllgPnde opstillede Reglc•r imellem Bebcwrne af 
det vedkommenUe Grindeelistrikt og de 1\lmnd uclenfor 
Ramme, der ere an1.:::omnc til Grinden, førend Yurl1e-
l'ingen er endt. § 24. IJ'il enhver af de forskellige 
Hmlmnge skal for Fremtirlc•n hore følgende Distrikt m·: 
I. i Nordernemes Syssel: n) til Kvannesuncl og V eri
vig: 1. Nordemornes Syssel, der eriJOlrler hele Pm·ter. 
2. Østsiden nf Østem (fra Gjov til J,amhavo), der 
erholder luth·e Parter. h) t1l Vang: l. Norder
oernos Syssel og Østsiden af Østem, der erllOlde lwle 
Parter. 2. Yestsi<lPn af ØstPrH (fra Næs til Eide) 
samt Østsiclen af Stronw (fra Argebue til 'rjornevig) 
og N ol so, d Pr erhol<le halve Parter. il. i Østorø 
Syssel: a) til Go to og lfmulingshotn: l. Østoro og 
Norelerøernes Syslt)r, der erholde hele Parter. 2. Øst
siden af Stromø snmt Nolsø, der erholde halve Parter. 
ll) til Sunelet mellem Strmuo og Østom: 1. SITomø 
og Østuro Syr;lPr, der er1wlae lwle I>art{•r. 2. Yango 
Syssel smnt B,ygderno paa Norderøerne Veston for 
Mulen, der erho!tle ha!Ye l'arter. III. i Strnuw 
:,lyssel: a) til Thorsham: l. Strcnnn Syssel og Yrost
siclen af Øst<>m, der Prholcle hele Parter. 2. Øst
Riden af Østm·H og Bygderne pna Nor(h~roerne Vei-iten 
for l\[ulen snmt Vnagn Syssel, cler erholde hall-e 
Partt•r. lJ) til Kvnlvig: lignsomSundct (ovenfor muler 
Il h.) c. til VestmanhaY11 og Snksen: l) Stromø og 
Vnngo Sysler, dtH' erholde hele Parter. 2) V pstsidt1ll 

uf (h;tero~ dPr erholder halve l)arter. IV. i Vangn 
Syssd: till\Iir!Ya:tg: l. Y nagø Syssel, V ostsiden af 
Strouw, Hesto og Koltt>l', cler erholde hole Pnrter. 
2. Øsbd<lt>n nf Strmnn, Xolso og Yesh;idPn af Øster11, 
dPr erholde !mire Parter. V. i Sanrlo Syssel: til alle 
Hvalvang-e: Sand o Ryssel, c ler erholder hele l'nrtr'J". 
YJ. i Rntlero Syssel:_ tilalle Bvalvnnge: Rnderø Syssel, 
der erholder lwlc Parter. For øvrigt er det den al
mindelige Hegd, at Ile tHlcnfor tlet til fulde :Parter 
berettigede IJiHti·ikt hocmdc, cler ankomme til Hml
Yaugen, in!lPn Vagtholdet er sut, erholae lwlo Pnrter 
og de, dm· nnkomme efter dPnne ~I'i!l, men inden 
Ynrcleringen er emlt, halve Parter, Hamt at Deliltgen 
til en1n·t1r Bvgcl i Distriktet og til rl'horshavn sker 
efter Jfolketallet ~ 2f> Person Pr regne!le til hvt•r lJn:ulK~ 
part, men at ~ :Mane] eller en Ottemanrlsfart•r med 

'l Se § 22. 
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1872. ful<l Besætning, der hører hjemme udenfor det til 
5. FelJr. fulde Parter herrttige<le Distrikt, erholder lige Part 

med 25 Personer i dette Distrikt og ile flere eller 
fmrre i J;'m·hold dertil. § 25. Skulde nogen Grinde
fangst falde I"'" andre ewl de nm\'llte Steder, da 
bliver den at fordele, som folgor: I. i Norderøernes 
Syssel: a) ovemit Østen for Mulon (fm Sko re tange 
ved Nordøre til Mulen) ligesom i Kvannesuncl og 
Ve<! vig. b) overnit Vesten for llft!len (fm Skorebmge 
ved N orclctre til lllulen) ligesom i Vang. 11. i Østorø 
Syssel: a) overalt pan Østsiflen af Østem (fra l:Jstnms 
til Kod!) ligesom i Go te og J;'nn<lingshotn: h) over
alt l"'" Vestsiden af Østorø (fm Østnms til Kod!) 
ligesom i Sundet. Ill. i Stromo Svssol: a) overalt 
paa Østsiden af Stmmo: l. f m Kirkebonms til Hvi<le
nms samt Nolsø ligesom i ~'horslmru. 2. fm Hvirle
lla>s til Skai ligesom i Su!lflet. h) tn-emlt Jlaa V cst
si<len af Strnnw (fm Kirkehønms til Skni), Hestø og 
Kulter ligesom i Vm;tmanhavn. lY. i Vaagø Syssel: 
a) ovemit l"'" Østsiden af V nngø (!m Slettenmstauge 
til l3osdalafos) ligesom i Mi<lmag: ll) over:IIt paa 
Vestsiden af Vangn (fra Slcttenmstnnge til Bosdalaftm) 
s:uut lllyggenms: l. til Y nago Syssel, der erholder 
lwle Parter. 2. til Yestsiden af Stmnw smut Hesto 
og KoltcrP, der erholde halve Parter. Y. i Samlo 
SyHsel: overalt ligesom pnn Snnll. VI. i Sndens 
Syssel: overalt ligesom i Vn.ag, rrrmlbri:3Yitag og Kvalhlt. 
§ 2(). ]~or desto hurtigere at kunne here:,rne, hvor 
nwget der efter de ovenanførte Bestemmelser til~ 
kommer enhver, bor Syssolmanden stedse have det 
nmlnmdige Antal Blanketter, indrettede efter de 
Skemaer, som af Amtmanden hlin~ ham at mccldelc, 
paa !'elle Hnnml for at kunne tage clem med sig, 
nnar han hegiver sig til nogen Grimlf~fangst. § 27. 
Saa ~:mart fiysselmamlen har fuldfort BerPgningen og 
Delingen, bekendtgør han for den tilstedenerende 
Fonmmling, hvor mange Hvaler Uer er drmht, hvor 
meget de ere vunlcrcde til~ hvor stor hver Ba:ulspa.rt 
derefter bliver, og i hvilken Hval samme er udlagt. 
§ 28. Dersom Griwlcformmndeue gøre sig skylilige 
i Svig ve!l Delingen, hor do, foruden at erlægge 
va~nlien uf ilet, som de ulovlig maattc lmvc tilvendt 
sig, unses me<l en BcHle fra 10 til 30 Hel. O" ikke 
oftere lJruges til s:uHl:m Bestilling. § 29. Jl,1ingen 
hor foretages mell den storst mulige Hurtighed, og 
ilerfor skal dermetl stedse hegyUtlcs pan. san. ma.ngn 
Stt•tlerJ som ilet l:au ske, wlen at dPrretl fornarsages 
IPorvirring eller Uorden. § :lO. De Hvalnr, som 
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opflytle eller opfiskes i H valmap;en, efter at Syssel- 1872. 
mandon :ltnr begyndt sin Beref,"lliHg, men dog fonnul 5. Febr. 
Delingen er endt, hlivc efter det-·i sa:ulant lhtld 
brugclign Afdrag og i nrrigt under Iagttagelse af de 
ovenanforte JJ-,orskrifter at fordele tillige nwtl tlet, 
som, naar enhver har fanet Hin I)art, maatte hlh~e 
tiloYers af Partehvalen, mellem de Bau<le, som nutatte 
-være ankomne, efter at Sysselmanden lutr hegynU.t 
Beregningen. llfen det Onirsknd. som endnu derefter 
knndo haves, bortsælges af Sj-sselmamleu til den 
11øjsthydmule, og Indtægten tilfalder Fæmernes Amts 
;;konomiske Fond. l'a:t samme llfuade forholdes der 
m et! de Hvaler, som i de to første Dage efter Dræh-
niugen O}Jflyde eller opfiHkes i selvo HvalrangPn, dog 
efter Frading nf en 1'redjedel til :.E'iwloreu, efter at 
'l'ien<len er fratimgen '). § 31. De Hvaler, som efter 
den i Slutningen uf forrige lJu.rngraf ommeltlte 'ritl 
untrwffes, tilfalde derimod, efter det i saat!ant Fald 
brnn·elige Afdrag, PitHleren. § 32. Enlrrer er pligtig 
ut lade tlen ham tilfaldende Andel afhPnte inden :J 
Gange 24 ':rimer efter, at Delingen er emU. Afhentes 
H valparlorne ikke inden den foreskrevne 'l'id, hort-
sælges de til den lwjsthy,lende, og Indbeglen tilfultler 
don okonollliske Ponil, utetimindre tll'-11 wlehlenw 
~odtgør, n.t lmn vml Un~jr eller uf tmåen antagelig 
Grund har v>eret forhindret i at lntle sin Part af-
lwnte betimelig. SysHelumnr1en bør paaso, at hul
voldene og andet Affald nf do mllererOlle H ml m· paa 
billigste l\Iunde bortskuffes i111len 3 G-auge 24 'J'imer 
efter, at Delingen t>r eiHlt. Han Hkal derfor vmre 
lJ(>~l!yntliget til at afslutte Overenskomst metl Bebo-
erne vell Hrnlraagen :mgaaende l3otalingen for dett-e 
Arht>jde. De tlermetl forlmllllne Ud~~;ilter wiredes af 
den okonomiske :b-,ollfl. § 33. Dette HPglcment 
træder i Kraft tlmi L August 1872. Fra. samme Dag 
luun.Js Heghluu.mt for Griwlefangstcu pn.u. Froroerne af 
2.9. )Jeccmbcr 1857 og ;Justitsministeriets sig dertil 
sluttende Bekendtgnrelse af 31. December 181H. 

Lov (N r~ 30) om de færøske Lnmlkonuuuners 2B. Fcbr. 
Styrelse. ]'o r s t n ude rska h er n os S n mm en s æt
ni n g og Ynlg. § l. PalL ],,mdet styres tle kom
urimale Anliggewler i hver Komm.une af et ]J\n·
stunclPrskah. Kommunen fnltler i J{eglen sammen 
1net1 Pra~stegrol!let~ llog saaledcs at hvert Hogns An~ 

t) Jfr. Int!m. Skr. 31. Jannar 185fJ. 
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1872. liggender forvaltes særskilt i Overensstemmelse me<l 
28. I*'e1Jr. de i Ilet fnlgeutlo nænnere givne lforskrifh~r. Naar 

Omstmndighe<lerne tale for at dele et Præstegæl<l i 
ilere ·sæn;kilte Kommuner og FlPrtallPt af Y ælgcrne 
i det- tÆer clc JmngældetHle Hogne onskPr en Randan 
Udsomlring, 1\:an Terllmmmende :Ministerium tilstede 
den. efter nt Forstatuler;.;ka.la~t og JJnf..,rtingot elorom 
ere hor!P. § 2. J?orstanderslmhernes 1\fedlmnstal be
stemmes af Lngtinget, dog sna.leclns nt Antallet ikke 
overstiger H og ikke er mindre end 5. Kun for salt vidt 
et enkelt Sogn maatte h live udsondret, sanledes at det 
danner <'11 særsk-ilt Kommune (jfr. § 1), kan det af 
lÆgtinget lwstenunes, nt sammeS Pm:stamlerskah slml 
hestaa af 3 Medlenmlt>r. HvPrt af de til en Kom
mune Jwrrndn Sogne nelger i det minåste eet 1\Iedlem 
til ForRlantlc>rskalwt. Det hestemmes af IJagtinget, 
om l\Imllemmcrncs Antal ganske skal fordeles mellem 
dB uneler Kommunen lwrPlHle Sogne, ellor om eot eller 
flere lifediemmer skulle vælges ;-ml nlmill(leligt Valg 
nf samtlige Sogne. Foraurlring i det engung bestemte 
l\lecllmustal snmt eJettes l<'ordeling kan tilstecles af 
J,agtinget efter Forstnnclerslmhots IJHlstilling. 1\fecl 
~-Ieusyn til komnmnnle Anliggt~n<lnr henla•ggps Øen 
Htorn l liftnon uwler Snnds Sogn og 'l'horslmv-ns udt·n
]Jys KirKesogn betragtes som et s:erskilt Rogn. § 3. l 
Skolt~" og Fattigsuger har Sngllt'}H'fø>ten SrNle og Stem
me i_ JforstniHlPrskalwt. Sys~wlmnntlen Pr lwrPttiget til 
at forlange de Hngt~r bragte under Forlwndling i Ror
staJHlPrskahet, hvortil banmnatte finclt>Auleclning, samt 
ved disses ll<>h:mclling at clcltnge i l<'orstandersknbets 
l\Iøclt!r, <log uden StemmerPt, ligesom han ogsan er 
fnrpligtet til, nanr S!UHlnnt forlnnges af PorstalHler
Hkahet, at tngn Dt>l i BehaiHllingnn af de Sager, 
ln·ortil hans ~[<>elvirk-ning :mses forn!Hlen. § 4. a. 
Ynlglwrettiget vPil l!1orstanderskahsvulgene Pr mml de 
nedønanforte Untltngel~wr Pnhvrr fuldmyndig 1\-faud, 
clor lmr Inclf<J<lsrct og ikke stnar i noget personligt 
'l'jenesteforhold, nanr han har haft fast Opholcl i 
Kommunen i det sidste Anr og i dette har ytlet Bi
drag til smnmPR },ornm1ttnhelkr. h. JngPn kan ilPl
tnge i Yafgpt af }'orstanrlcrskahsmell1emmer eller der
til·- nP}geH,· Rom y el} Dom er fund en skyldig i nogen 
i den offentlige 1\-leniug vnntl'l'eiH1e Forbrydelse eller 
er sat unc1t•r 'J1iltale for <'Il sa:ulan og ikke YPil cntle
lig Dom frifundt1llj t•j lwllt>r tlt•n, st)m Pl' sat untlPr 
Yterg(•man1, P11Pr _l1ris B11 er uud1~r ]!-,allithPhaud:tii}g, 
eller som i n\Tigt er nudergivt>n nogen HPtsforfn]gning, 
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!ler efter J,rmm helager lHnn H:uuligherlen over alt 1872. 
lmnR Uotls, eller lmr mo1ltaget Pattighjmlp. der ikke 28. Fe br. 
enten er tilhagebetalt eller eftm·ginm. c. Valghar pr 
enhver, der ifolge de foranstanende l{Pgler er valg
lwrettiget. Dog kmmc bL•slægtetle i !len lige op- og 
nt><lstigeude Linie iklm pnn samme 'l'ia han~ Hmtle i 
:Fomtam1erskahet. Den, som er valgt til .i\!etllem af 
et Porstamlerskab, Jrntrærler, naar han tagt•r fast 
Opholll i en muleu Kommune; !log_ kunnt>, selv om 
clet So1,rn, hrori SognBJll'ttJHten eller Hysselnuuulon hor, 
mru1tte dannn en smrskilt Kommune (~ l), dis:-m tlei'l-
uagtet Tælg('s til PorHt:mc1orn i du , tillmgel>liremle 
fon•1w!lo Sognn og kunne i saa .:b-,al1L frasige sig Valg 
i ilerPs egen .Kommune. § 5. b,orstamlert:iknlwts 1\Ictl
lemmer vmlgt•s pna H Anr. .AJ clem) der ymlges forste 
Gang, nftrætler den ene Halniel - i 'l'ilfælde af~ at 
llferllt•mstallet er ulige, den sturre Del ·- dter il 
Aars 11-,orloll, hvorved i ]Iangel af mintielig Overens~ 
1wmst J.JOlltrmlming gnr UtlHlaget, men !len :uulPu D d 
først efter Udgangen af Uet H. Anr. Som lfolge heraf: 
afgun. siden stedse hvert tredie Aar afn•kslmule de to 
Afdelinger af l!,orst:uulersknhets l\Ierllf'llll!ler. Der-
Bom nogen af t~n sa~rlig Aanmg 1H1trmt1L\l' inden ua~ 
luhet af de t) Aar, l:lkal den, tlt•r vælges i h~s St:etl, 
kun verlhliYe for den l>Pl af de li A:tr. rier enr1nu 
stnar tillmge. § 6. ]~ister m·er tle -nllglwrettigedo 
forfuttes uf !lut for Prmstegmhlct if~11gc Lov :m~ 
gaaende J(igsdngsvnl;.:wnn paa Jf:enwrue af :m. De· 
ct~.mher :1850 S 8 wln:evute Y~tlgforHtmult>rskah, og 
hln·er der mefl H eusyn til r1'Hlen og .Jlaudt'n for 
l..~isternes Affatteltm, ~t} Pres ]frmill:oggelse og Be
rigtigelr-;e, samt met1 Hensyn til Adgangon til nt er~ 
holrl" Valgforstanrlerslmlll'h K<'!Hlclso im1:mkf\t for 
Domstolone, at forholile i on~rem.;stPJillllelse uwd de 
i hemeltlte J,oys §§ il-Hi iwlelwltlt<• HestPmnwls<'l'. 
!i 7. Yalgd af de l\[er1Jmmnf'r til l!'orstamleriikahet, 
aer vmlgei:i nf hvert Sogn, letles af en Ynlg-heshTPlsn, 
lwsta:wnde af SyHselmmulen som Pormomil s:imt nf 
tvmule inrHtll Gang af ham selr tilt:t;:pw, mon Hillen 
af Porstanderxknlwt valgte_, i Sognnt hosuttn ya]g
lwrottlge!le nia~nd. De ortlt1utlige Ynlg foregaa paa 
S'ysselmant1Pns sid~te Omrejse for Ulai!lng, efter nt 
13ekondtgurt!lse tierom samt olll Stellet, hror Yalget 
ngtos nfhol11t, er sket i So:.,rnet i rlet milu1sto 8 DagB 
forqd ved 1\:irkt1stænw ell1~r }HUt anden i Sognet ln~u-
gelig 1\f.aade. Sy.ssdmtmtlen har --tlerhos, sua snart 
<lette lader sig gore, at fastsætte <let Klokkeslæt, 
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1872. pna lnilkl't Yalget skal foretages, samt pna hensigts-
2ft I<'clJr.nuPssigste l\Iaacle at clrnp;e Omrwrg for, nt det kom

mer til Yælgernes Kundskab med mim1St AftPnsrnrsPI 
i samtlige til Sognet lwreiHie Bygr1Pr. \'alghamllin
gen forPgaar offentlig. De V rulgere, som ville udure 
ileres 'Valgr(~t, møde personlig og tilkPmlrgin~ m tulflt
lig til Yulgprotokollen, }HUL ]p;ilke Personer de stemme. 
Nnar <le tilstetleværendc Tal~lwrettigNle have fnaet 
Adgang til at nfgirn deres StPmmer 'og <1isse ere til
forte Vnlgprotolw1len, Rluttes Afsten1ningen, dog iklw 
for en ~'hnes Porlob efter, at Valglumdlingtm er he
gynclt. Valglwstyrelsens Pormnml lmr da tydelig nt 
oplæse og Yalghe0tyrelsens 11vrige l\[odlmnmer at OJl

tegno og smnmentm11e samtlige afgivne Stemmer. De, 
soin eftN· Optmllingen fintles at have de fleste Stom
nwr1 Prklæn~Fi cla for vnlgtc ][cfllennncr af Forstan
der::::lmhet. Han~ flere lige mange Stemmer, gnr J.1od
trrekning Udslitgd. Skulle fiPrt• -1\fecllPJmuer med for

< skP11ig ]funh.-tiom;ticl vælges pnn e en Gang
1 

skal cl en 
af ae vnlgtP, Iler vec1 A fKtemningcu har fan et do Heste 
Stt'mmer, imltage tlnn PladR!.- hvormed tlPH længste 
]i'nnktionstitl er forlmml<•n. li ave liere nf tle valgte 
clet samme Antnl Stenmwr, skal det ved J_;mltrrok-
11iug afgorPs, i ltvilkeu nf de 1H1træflcntles Stetl hver 
nnl<dt nf dem skal ind!r:e<le. § 8. Ynlget nf det 
d!Pr de l\I.,dlt•mnwr til Forstan<lPrslmbet, der skulle 
vwlrrps ve!l fn•lles Yalrr af smutlige til liommnnt•n 

n o , J 
horeude Sogne, foretages n f en '\' nlghestyre se, der 
lwHtaar af Sysselmandrn som Formand samt af tvende 
fnrsto Gm1g uf hnm sp}y tiltngne, siden af I?orstnn
tlerHlmhot af dets egen l\Iidto mlvnlgto 1\Iedlemmcr. 
Yalget forPgnnr i den sidste Halniel nf Juli III:t:tned, 
og hlive Valgdagen, 1\In<lestedet og Klokkesltdtd nf 
Syssr~luunuleu at foranstalte hl'kendtgjorte medmindst 
14 Dages Vnrsel i Hnmtlige Rogne verl J{irlwstmrne 
eller Jlfifi mu!Pn i Distriktet brugelig 1\faade. i\fml 
J{cnsyn til :BT(1Illgangsnuuuleu vPd Valget m. v. bliver 
der i øvrigt at forltohle Rmn i forrga:wnde P:n·ngraf 
anfort. § 9. gnhvor, der er mighar til Forstnndcr
sknlw1, er i RPglen }Jligtig at mrHltngo Ynlg til sttmme, 
me<lmhulro hn.n Pr no Anr gammel Tla.r nogen 
vmret l\letUem ~tf J•'orH!mulers!mhot i 3 Aar eller der
over, er han dog ikke pligtig n t m olltage Y nlg furen !l 
eftr•r Porlulwt af et lige s:ul bugt 'rirlsrum &-Jill det. 
In-o ri han har y æret liT ed! cm n f Forstanderska]Hit. 
}'rPmlwmmer den, paa hrPm et Valg er fnltlet, ellers 
med nogen Undskyldning, hnr Porstanllerskabet at 
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lwdomme dens Gyldighed. Forkastes Undskylclningen, 1872. 
kan den valgte forelægge sin Behræring om lhita~ 28. Febr. 
gelse for- Lnt:,rting(~t. Ei1hrcr, Rom har noget at anke 
over ved fleu fort~gauedc Valghnmlling, mna, hvis 
hans Anke skal kmlnne i Betrn~t,ri:niug, haYe indt,rivet 
sin skriftlige ]~esværing til ll,orstancll1rskahets .Por~ 
mand inden 8 Dage efter, n t V alghnnrllingeu er slut-
tet. Jj,orstanderskalwt nfgor da Sngen, efter n.t Valg~ 
ucstyrelsen lutr haft Lejligherl til at afgive sin Er-
klæring derover; ·dog stnin· det den, l1vis Ynlg nf 
Forstaudersknhet kendes ugyldigt, frit for nt forn-
bringe t:iagen for det forst fmmmentr::ellemle I..~ngting, 
ved hvis Afgorelsn det har sit :B'orhlivrmrle. Fritages 
den valgte, ellPr Yalget ifølge Porstamlorr:;kahets 
t~ller ]~ngtingl'tH Bestemmelse Hmttes ud nf Kraft, forc-
tages nyt Valg overensstemmende mecl J{eglerne i 
§ 7 ellf'r henholrlsYis ~ 8. De i .nærværende l'ara-
grnf nrevnte .AfgorPlser af Lagtinget kunne, nnar 
~porgsmaalet anguar et Y n l g, dt'r ikke imltræiiPr pan 
clen almindelige Va16rt:il1, træffel-l nf Amtmnndtm vnn 
Lagtingets Vegne. § 10. Kommer et l\Imllt'lll af ]Jor~ 
stanrlerskahet i et ~~lf:elrlfl, !ler ifolge § 4 Litm h. 
nrlelnklwr hnm frn Valgret og Valghnrhctl, urltr:e<ler 
han af l~orstnndPrsknlwt. Er :b,orhindriJJgen fm·hi~ 
gaamH1e, = lmn han efter Porstamlersknbets HeRlntniug 
midlPrtillig fritngt>s for Porretningerne, inlltilli'orhin~ 
dringPn Pr oplwrt. Pinder et 1\[mllem sig lwf~Jjet til 
inden Udlohel nf <lPn 'l'i<l, for hvilken Jum er valgt, 
at forlunge sig friingen for denne Post, kun :B,orst:m
tlerslmhet eller i nit Fnl<l Lagtinget - henholrlsYis 
Ambn:nHlcn, jfr .. § H. -·- lwvilgo lulns Andragende. 
Yell d 1\Ietlh~ms lTtlti·æ11else fon~tnges nyt Ynlg, cler-
som ikke Porstanders1mhet mell l'~inRtmnmighetl yef!-
tagør, at Besmttelsen nf clen lutlige Plads knn op~ 
sa~ttPs til na1ste nlminclolige Ynlg. ]~,o r s buul c r
skahPl'lHlS Jforrotniugsforelfw. § 11. Por
stmulerskalwt ym]ger Sl'b-, den forsto Gang i clet 
fnrste 1\Iml<1j SNwre i Porrt'tningscl:trets sirlste 1\fi.Hlc 
en Formmu og en N mstformand for -det konmwnrlc 
Aar. 1 de Aar, hvori nye Yalg foretages paa don 
mw Del af Forstanderskabets ~[edlemmer (§ f>), 
bliver llt!tte Fonumu1svnlg c1o~ kun at amm Hmn'fore~ 
lnhigt, hH1til det nye l<'orstmulersknh i sit første J\lorle 
kun forEd:ngo t1f't emlt>lige Y al g. Ethvert l\[Pfllmn er 
forpligtot til at motltnge Ya1g som :E'ormaud eller 
Næstformaml e11er at mlf~1re de særlige Hverr, som 
af Porstmul(·rslmbet J1aalregges ham. Dog kan den, 
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1872. !ler i 1uindst 3 Anr har været Formnwl, umlslaa sig 
28. FelJr. for at modtage Valg som snadan i et lige sau. langt 

~ridHnuu, som han har rmret .Pormnnd. ~l'il gyldigt 
Yulg af .Formantl eller N:rstformtm<l, hvilke Yalg 
foretages hn•rt for sig, ncUurdres, at den ya]gto har 
faaet over Halv<lelen af ile af Forstantlerskal"'ts til
stetleværen<le 1\Imllt-mmer nfghrne Stemmer; O}Hl!tns 
samlunt Flertal ikke wtl det furste Yalg. foretages 
nyt Ynlg; opnaar heller ikke herred nogen' oYer Halv
Ilden af Stouunerne, foretages humlet Ya1g mel1om 
de to, som ved clet foregnaencle YnJg have erholdt 
flest I::Hemmer. Ere n~tl det andet Valg Stemmerne 
lige, afgores det ved Locltrmkning, }Hut hvilke to der 
rcil clet hundue Valg skul stemmes. Ligeledes afgur 
I..~ocltrmkning Yalget, naar Stmmnerne ere ligo vm1 
tlet lmntlno Valg. !l 12. Formanden lerler ]'orhanrl
lingPnle, hesorger 1-~,orhan<llings}n·otolwllens 1-fnrelse 
og paiu;er, at Borsamlingens Beslutningor nøjagtig 
tilfores. For saa Yidt Utlforelst>n af tle af J<'orst:m
tlerslmbet tagne Beslutningt•r ikke henhorer nntler 
SogtwkommissionernB (jfr. § Ul), foransta1tPr :b1orw 
llta1H1Pn U11fprehwn uf disse. hvorhos han har at lw
sorge ]for~tluulcrskahets Brt~vveln;ling Bmnt 1.!-,nrdsen 
nf tle 1HII1rendige Regm~lml1s- og undre Bnger; Ud~ 
giflt>r til Skrivematerialier, l'rotokoller, ]~revporto 
samt for 1\Iedhjmlp vetl Af:.;krivning gOlHgnreH ham 
efter HPgniug. Ewlelig opbevarer han nlle Protow 
1-::oller, ]3reve og mulre PnpirN' eller Dokumentt•r, 
th'l' vetlkomme tle Porsbmtll'l'Hknhet underlagte Anw 
liggPmlN·. § 13. Forst:uulorskahet tuger selv Bew 
stemmPlse om, hvor ofte samt pun. hvilket Sted og 
til hvillwn 'l'itl de ortlentlige l\Iotler skulle afholdes. 
N n ur ] 1ornmntlen dl(~rM fimler det fornødent, at Por~ 
titantlerHJ.::nhet smn}e::;, Pller s::uulant forla.ng(IH af Tinlv~ 
tlelt'n uf l\Ietll<'nnnernt', tilkommer tiet ham ut he
nmnne Stetlet og Tiden for disse l\Iollers Afholdelse. 
l!1 ol11HUH1en hnr, saa vi U t muligt i l!1orvejen uwler· 
rette 1\Iedlemmerne om, hvilke Sager der slml for~ 
hamlles i 1\lot!et, men othvt'rt liiPtlleht er t!ug ht'r<'t
tigd til i 1\fmlorne at ln·inge antlrn paatrængPntlt~, 
Komnnnwn vetlror.emle .A.nliggt'lltler mulPr OrPrn1jclse. 
]forummlen uwddeler Soguepr:P:.;ten og Sysselmantlen 
betimelig Uwll'l'l'etning om !le :l\fuder, tll'r agtes af* 
lwltltP. § 14:. lugen BeRlntning kan tnges af et 
!11orstaw1t~rsknh. naar ikke i det mindste HalnlelL•n af 
detH 1\led1emmel· er til Htecle. Alle Beslutninger tagus 
efter Stemmetlerherl. Falder der vell l~n Afntenming 



TJOY om Landkommunernes Styrelse, 209 

lige mange Stemmer for og i.mml, er Afstemnings· 1872. 
]ltmktet forkastet. I 'l'ilfml<le af StÆ!mmelighecl ved 28. Febr. 
Valg gor _Lmltr::ekning Uilslaget. Ethvert :Metllmn m"' 
lwrettiget til at forlange sin afrigende :Mening kortc-
lig tillørt Protokollen, og <lenne umlerskrives ve<l et-
llrert l\[rnlcs Slutning af alle de tilste<lcvmrcncle l\[etl
lemmer. Ønsker et :B'orstan<lerslmh. nt <ler gives 
llflll'llHJrc Bestemmelser enten om J?m:retningsonleneu 
eller i HYl'igt angaaendc Utlført~lsnn af dets forskel-
lige ~..,orrctninger, da kunne fHulilannc med IJagtin-
gnts Smntykko gires i en særlig Ye(ltn.•gt. 1!'\n
stnullerskaherncs Virlrsomhecl og 1\Iyntlig-
ll c il. § 15. ForstanderHlmlwt styrPr tln kmmnu-
nale Anliggender nmler I.JH.gtingets 'rilHyn. I etln·ert 
Sogn fm·eH det lUUl'llll'!'ltO rrilsyn med Sognets Skolo-, 
Fattig- og Y ej væsen fntmt H\Tige kmmmmale huh·et-
Ilinger af on Kommission, hestattende i Reglen af 3 
nf :B'orst<uulersknhet dertil for B Aar valgte JIIæml, 
hvoraf i det mitHlste l nP1geH hlam1t tiettes egne 
_Medlemmer. Jfor Slwhwmsenets Yedkonum•tule til-
trredpr Sogneprrestell denne Kommission som For-
mnnll, Inedens llet valgte 1\It~alem af Fon;tnndPr-
slmhet eller, hvis <ler i Kommissionen er flere l\Iml· 
li'UlllH'l' nf samme, den af disse, som ]..,urHbtutlerslmbet 
ilertil nclvælgor, 1nc!l liensyn til tle wrr:igu konunu-
nale Anliggemler er Konunissionens lformand. Thor 
de ste<llige Forhol<l goro <let fommlent, kttn <let nf 
lJngtinget 1wDtemnws1 nt Sognekommissionen skal 
hestmt uf indtil 5 iilO<llPnmwr. :B'or snn vitlt et eller 
tiere Sogne blive utlsmHlrPtle, saaledt•H n.t ae tlanno 
on Hærskilt Kommune, vil flet tlog vetl Ud:;mulringL•n 
kunne bestemmes, n.t 'l'ilsynet med Kommtmens An· 
liggPmler skal føres uf selve :B'orstmulcrslml1et. § lH. 
Forst:nulerskahet har at surge for, at Hørn urer 7 
Aar fnn don fornotlue UnderviHning enten YC(l fast 
antagne Lærere ellt•r veU Jijrelpelwrerc eller JHUL 
mulen efter ae stellli(re Forhold hensigtsmmsHig 
l\-I:uule 1). rrilsynet metl Untlerrhmingen, su:wcl i som 
utlenfor de olu·ettetlo Almneslwler, ~mmt med I..~mrcr~ 
ues VarctagP so af llen•s l)ligter mlfnres i hvert Sogn 
af lien ·j ~ 15 ommehUe KonuniHHion med Sogtw
ln·a•steu som Forllland, der som Skolekommission for 
Bognet tr:e<h'r i Stedet for !le i Lov af l. ]\Iarts 185± 
~ 3G om1wntllede, for hver Byg~l valgte Uml<>rvisnings
:konnuissiont>r. Skolekouuuissionen lmr intleu Utlgau: 
gen af August l\laaned at hulsemle til Forstamler-

'l Jfr. K. U. M. Skr. 31. Marts 1883. 
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1872. sknht't en Beregning ovPr de Utlt,rifter til Sognets 
28. Fehr. Skolevæsen, ill•r for dt>t l\:omme1ulo Anr manttt~ v:Pre 

at tilvojebrlng<l vel! J;igning paa Hognets Beboere. 
Nrornwre Rl~glcr om Almut>skohwæst•nph; Ordning i 
Bygdenw kuuur, efter at Jforstmult~rr;kal){_'rne derout 
ere 1wrte, d ter J;ngtingets JndRtilling fastswttes 
Y<'<l kong<'lig Anor<lning. § 17. :B'orst:m<lersknlwt, 
ilt>r for snn vi<lt trædt>r i Slt>clet for <let hi<ltil he
staaende PaUigforstnm1erslmh. styrer Kommunens 
PattigY:csen overensstemmt>mk' me/l Lov om Battig
VR'EPnet paa J;,a•røPrne uf 22. ]farts 1855 med clc 
Jl'oran<lringor, Rom følgo af HPstenmwlr.;erne i nn~r
Yæronde Lov, navnlig i ,Htms(wmle til, n t l1vmt So:,111 
hen•ft••r konnner til nt ntlgøre f't <'gPt Fattigdistrikt 1). 
Det nmruwre ~lllsn1 med do fnttigPs Jj.,orsnrgPlse i 
lrrert Sogn føres tt"f vedkommcwle Sognelwmmission~ 
a .. r tillige hulPil Urlløbet nf hvert Anrs Juni l\[aaner1 
har :tt iiH1ltwere til }i1orstnwkrHkahet et saa vi!lt nm~ 
ligt tlntaillerot Ovl'rslug ovor clo Ullgiftrr, som an
tugPs nt ville h<•lwrrs til BotsorgPlsen nf do fnttigc 
i Sognet for !lf1t nrPste ]~ttt.,rnskabHanr. ]iJfter at hare 
gmnHtmgaaet de indkomne Orernlng forfatter For
stmult~rt;kalH't Ji,orsnrgt~]seHplnnrn, s:uth~ilt>s at ln-ert 
af do til I\omunnwn lwrende Sogne opfort•s særskilt, 
og ilH1HP11(1nr s:tmnH•, for Ran. vi1lt ~J:ilskud nf Amts
fattigknssPn lwgrPres, sna hetinwlig til Amtet, n t den 
kan forda'ggt•s LagtingPt Yt>tl dets Anlming pan Olai
clng2). Y ed den Op1mmiug n f tle nn hPstauPtH1<• Pat
tig~1istriktPr, tlPr intltr:efl(;r ifnlgP tHPl'YfPrtmfle Jjov, 
h1in~r dPr nH'fl H<•nr.;yn til Jfordeling~>n nf dPt snm
lt•tle ]fnttigtlistrikts FormuP ellPr GrPI<l at tage Hen~ 
syn til rh•t Jlorhol<l, hmri PnttigskattPn i <le for A<l
B1d1h•hwn lliPl'IUPst forPganentlP fl A ar er pnnlignet cl c 
nnlwlte Sogtw, sanh•1lt1s nt sammPs (iPUUt'lllHnitslwloh 
lwg'gi'S til lirmul for O]Jgørt~lsPn. Efter Rmmne Jf'or
hold vil clt1n do hifltilner!•tHlo J?nttigdistrildPr pan~ 
hrilPIHlo Fn.ttigh}Ttlt~ vrPre nt fonlPltt m<'llPm cle nye 
}.,nttigtlistriktPr. Hor Hnn vidt dPr 1l('l'YI11l for Pt Pn
kPlt ~o:.,rns Yedkounnen<1e mantte opstnn et paafnlw 
dt'nde -1\Jisforlwhl, 'Vil samnw nN·o n t ucljrPnw vt~!l 
l<'asts:ettelsen af AmtsfattigknssPns 'l'ilskwl til <lPt
pang:nltlentle Hn:-,'11. Pindt>r , et So:,rt1 Big misf01110jt•t 
nwd llPn af, Yt'fl1mmuwntle Por:;t:mfh>rskah -forctngHt~ 
]1\n·tleling, lmu Sagen forPht>p;f;I~H Lagtinget til Afgo-

1) s,, nu FattigJoy (Nr. fJ/) 10. AJJtil 1805, særlig § 3. 
2) J!i·; anf. Lov s§ 4-fl. 
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relot• 1). !j IH. De fornotlue Bt•stemnwlser om Brmul- 1872. 
Olf Hrguiugsvft1BenPt i Hygåerne lnllm~~ efter l111gtin- 28. l!~ebr. 
gl'ts lurlHtilliug fnstsn•ttpr; vetl lwngehg Anm·tlning 2). 

1 HemWPJHln til Hun<llwtlsvrcsenPt kun Forstmuler-
skahet Jlwtl LnbrtingetR Sumtykke fnsb;mtte en Yed-
ht>gt. J!or:mdringer i tle stnilf:Psteile Yetltwgier fore-
glut pM li!,'lll'JH]o 1\Inn<lo"). !j 19. Forstanderskahet') 
har nt clrago Omsorg for, at r1P egentlige Bygeleveje 
srutvel som Gaderne i seln~ Bygderne ere i rn samlan 
Tilstu111l. at <le forsvarlig kunne lwfures, samt at 
snrge fol·~ rtt Jiroer og Landingssteder vt•tlligelwhles. 
Vedkonnuell!lP Ho~:,rnekommission lmr at m1fnre clc af 
}-,orstmulerslmht-t i sna HensePmle tnt.nw I1eslutuin-
gt·r. Ji~or saa vidt disse ArLejtler vedkomme :flm~e til 
samme Sogn hon~m1e Bygder og de efter ltorstander-
skahets llt'stcmmehe skulle udfores vetl Pli~;!nrhPj<le 
(j fr. !i 21 ), hostemmer J?omtau<lersknhct, hvorlt>d<•s 
Arlwjdot skal fordeles mellem llem. Vetlkmmner l't 
offentligt Arl>ejde ilere nf <le til samme Ko1mnm1o 
1wrem1e Sogne, hliYe Udgifterne ved H:lmme r-mut c1Pt 
l'ligtarhejde, t1er skal u<lforPs, at fortleJe af For
stant1Prsl\.alwt, t1og nt Sporg1-nnanlet mutvPl i dPt 
næn1tfJ ·'Tilfælde, som wtar Anlæg-gt~t vcllkommPr to 
t•ller. flere RtPrHh.-ilte Kommuner og miw1clig OverP11S-
1wmst :inellem disse ikke er opn:uwt, kan forela•t-U5PS 
];ngtinget til Afgorelse. Lagtinget ltar at fore 'J'ilsyn 
med, at Forstmulerslmhet opfylder de <let i ile11 om-
meldte HPnsecndo JmnhvilciH1o l!.,orpligteh;cr, og kan 
i 'l'ilfmlde uf }i,orsnmmelse! snttfremt 1\l:mgh'rlw. ikkn 
ere nfhjulpne inden {'11 ycc1konmH.'IH1c forelagt 1!1·ist, 
lade d!'l forsmule Arlwjdc udfore for den eller .;fli!J~ 
]HUlgældemle :Kommuners ]{egning. Snafn•mt rkr "-til · 
disse ..Arln~jtler OllSkes Hitlrng nf don okonomiskc 
PmHl1 intlsentlt>fl BPgæring 11erom, letlsagt>t nf Over~ 
s1Hg m. m., til I;agtinw~t, :i 1trilkeu lleuRePntlt' tler 
l>liYer nt forhol<ln som ounnel<lt i § 17. !j 20. Kom
mmH'l'lles ]{egnslmhsnar refpH!S fra l. OktolJer til 
30. Heptt'mlll•r. !i 21. Forstan<lerslmhel forfatter i 
den si<lste Hah·a,:l af SeptPmher 1\fnane<l hvert Aar 
et OvPrslng for hvert nf ae til Komnnuwn lwrendc 
So:.,TJw over tln Ut1gifter, som samme eftt>r Himeliglwil 
i det Iølgt>wlc I~ Pgnsknhsaar vil lwxc n t heHtritlt•: 
ikke l1lot til So~'lwts Fattig-, Skole- og Ycjnesen 111. v., 

1) Jfr. finf. IJov § B3, 2. og 3. !lnnktnm. 
2) Jfr. I.ov (Nr. 71) 7. ll!uj 1881 § li. Anordn. lll. Jtmi 1882. 
"l J fr. unf. Lov §§ 2~1. ' 
4) Jfr. Indm. Skr. 16. Juni 1853. 

14* 
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1872. lllPU overhovetlet til nlle IutlrotuingPr, hvis Por-
28. J..'ebr. nødPuheder ifølge }_;ovgivningeu tilvejehriugns ved 

Ligning pnn Kommunerne - dernm1er indhefnttPt 
Bidraget til Skytlsvæsmu>t ifnlge lJOV nf 17. Marts 
1H65 ~ a -, hvilket Overslug tillige man iwlehohle 
Pn p,;rldaring over de 1\Iidler, dt•r lmves til uden 
Skattt•ligning Jl!ut Beboerne at hestrille Udgiftcrno. 
ForBbnulerRkahet har Ret til i On~rslnget for hn~rt 
Pnkelt Aar at bestemme, at det lJligtnrhujde, saasom 
Yejarhejtlc, Arl>ejtle vctl Kirkers og Hkolers Opforelse 
m. v., der efter tle hidtil g>cltleutle Hegler pnahviler 
BygdPfolktmP, hortfaltler, sanledes at Udgifterne til 
Arlwjclets lJclfnrelse wtl lejede :B'olk paulignes hele 
Sogtwt, dog med den nærmere Bestemmelse, at det 
Arhejtle, tlr·r plurl'lelig hlirer uncheniligt, f. I~ks. ved 
Yojes Ødela~ggelse som Følge af NaturbPginmheder 
Piler ved Hogen nfter borteblevne Personer, m1fores 
mlen YlHlerlag. § 22. Døt Beloh i Penge oller Na
turalytlelser, der efter Ornrslag<'t skal utlrotles af 
hvert Sogn. bliver clerefter af lt'omtautlersknhot at 
paaligne Sognets lielHwre muler cet pfter :l\Iarketal 
H:nut Formue og Lcjliglwll i et Jforholtl~ som }HUl 3 
Aar aLl Gnugt~n fm;ts:ettPs af J_;agtinget efter ]~1or~ 
Htnutl1•rnkahets ]forslag. H1mttdih'1lingl'll frL•mlwgges 
til J;;ftnrs;pl i hrert Sogn i tlo sidste 14 Dage al Ok
tober 1\Iaaned, hvorom BeketHltgorelse forinilen sker 
ved JUrln•sbn\·ne (~11er ]HUl anden hensigbnuæssig 
1\Ia:ule. Iwlsigehw moll Ligningen fn·urfores skriftlig 
hulen NoYemher 1\Ia:ureas· lidgang for Forstander
skuhets ],ormmH1. dL~ r indt~n Utlgangen nf Deeem her 
1\{n:uwtl har at tilkendegive de klagmale, om nogen 
og tla _lrrilken ]~ornndrhlg der intlrmmne;.; i Liguiugen. 
Den af Fon.;tmulerslmhct herom tagne Beslutning kan 
im1Pn Udgangen nf 11a)stn Aun; April 1\faaned yp(} 
Hl:riftlig HenventlelHe til Amtet indnnkP:J :for Lag~ 
tinget, der pnakPmler Hamnw. Imhigelser, der frt~m~ 
li:oumw efter Udløbet af on•nnmn1te Frister, ern udPu 
J3etyllning. Det gtanr e'1hver, der Yeil LiiningPn er 
!lllHat til Skat, frit for nt klage ikke blot over sin 
Pgen HeRkatning, men ogsaa l;rer enhver mHleus, som 
er optagPil i JJigningPn, s:utvel som over, at nogen 
Pl' forl>iganet i smuuu~. ],oriiHlPn nogen Klage over 
en andenB Beskatning eller l?orhignaelse verl ]~ignin~ 
gPn nfgoreH nf ]~orstnw1erslmhet eller nf Lagtinget. 
skal dl'l' gives !len, tler er Genstawl for Klagen, Lej~ 
liglwd til at m1tn1o sig over_ Hlllume. Ingen afgifts~ 
]lligtig kau vetl nt hu1nnke Skatt<>ansrcttels('ll for Img~ 
tinget muldrage sig Foi·pligtrlsen til at wh·etle don 
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til Betaling forfaldne Del af Skatten. Nnar For- 1872. 
standPrslmhch:j Ansruttelse fornmh·es, heri[.,rtiges det 28. I•'ebr. 
J1e1oh, Bom vellkomnwntle afgiftspligtige forinlitm :Por
amlringen har betalt, vc<l 'l'illæg eller Ji'ra!lrag i <len 
næste Skattetermin og. om fornødent, ve<l Tillmge
betaling af det erlagte eller en Del deraf. § 23. Un-
der IJifjningen inc1<1rngt~s enhver, der har fust 
Ophold 1 Sognet. H:m nnsmttPs der til fuldt Bidrag 
efter sin hele nkonomiskc Stilling, medmindre han 
tillige i Skatteanret har fast Opholtl i et andet til 
KonunnnPn 1mrentle Sog11 eller i en unelen Kommune 
i Rig"t, i hvillwt 'rilfæltle lutn p:m hvert Ste<l kun 
kan unsrpftes til for1wlc1smæssigt Bidrag, cler navulig 
bliver at fonlele pfter den 'l'id, lum har JlCrstmli),>t 
Opholtl i hvert af SlmttedistrildPrne. ]'abt Opholtl 
af kortere V nrighod end 4 l\Inuuea<•r kommor ikke i 
lletras>tning. V edkommen<lc ~linister afgor, hvor vitlt 
U t11æntling", der mlcn at <hive 1JOrgerligt Erhverv 
tage O]Jlwltl i en Kommune, ere shttepligtige. § 24. 
Spørgsnutal om Portlelingen af t'n Persons Skatte-
lntlrng mellem to til Hanune Kommune l1ørendo Sogne 
afgures af Forstantl<'rskahet. Opsl!utr Sporgsmnal<'t 
melleni to Kommuner . }Hut Færøerne, afgores dette 
af !Jagtingot. Opstnnr Sporgsmaalet mellt>m t 111 fn•roRk 
Kommune og en Kommune i det øvrige Koug{•rige, 
afgøres det af vedkommemle 1\linister. ..A:nser nogen 
sig iklrc Bkuttepligtig i en Kmnmune1 <ler sa~tter ham 
i Skat, kan han llringe <lette Sporgsmnul muler llom
stolenoH Puakcmlelse. § 25. 'l'illige mca SknttP1ignin-
gen for }!Vert f::l'Of-,'11 fremlægges t1et af Jrorstamler· 
Skabet, vNltHbf'lie On•rRlng OYl'l' Sognet<; Indtæt-,rter og 
UdgiftC'r for det 1wmmPm1e Aar, og bliver Iler af 
Oversluget Hmutidig med tlets Jfrpm}æggph;c at ilu1~ 
S<'mle en Afskrift til Amtet til Forehrggelse for ]~ag-
tinget. (~v<'rslaget nffaltl's pftpr en ufLns~ingetvetltngt'n 
Form, hgosom der og nf RimUne kan meddeks Ifor~ 
standersknl>ct Uft111nere Hegler nngaaendo <len 1!-,rem
gnngsmn:ul<', <l!'r lr]i,-er nt folgc YCll r~if,'lling<'ll nf Skat-
ten. § 26. Det OV!'I'lrulcs till!'orstuntlerBk:thct selv for a 
Aur ud Gangen at hustemmo, om det Yil opkræye de 
ifølge I.åb111ingen utlslcrevne kommunale I>cngt•hillrag 
i 2 elH~r 4 ~'erminl'r. Bestemmer :Por:-~tam1PrH1mhct 
n.t im1krawe i 4 'rerminer. imllo:æn~s Jor første l<1j('r
tlingmrr i b1het uf Oktolri>r Munnetl, for nnt1Pt Jljcr
clingtutr i Lø1wt af tT au nar l\[anned, for tredje Jfjt~r
r1ingnur i Lolret nf April ~Ianne<l og for fjerde Jcj<'r-
dingnnr i Lo bet uf Juli )famwrl BPstPnnucr clerimotl 
:b'orst:mderslmbet Ilt imlkr:e.-e i 2 Terminer, imlkræ-



214 JJOV om r .. atulkommunernes Styrolse. 

1872. ves for forste Halnrar i r~ohet af November l\[aanerl 
28. Fcbr. og for andet Hulmar i Lohet uf l\Iaj l\[aane<l. Hvad 

<ler ikke er hetalt inden H Uger efter Urllnhet af den 
J\Iannet11 hvori Indkrævningen skal fimle Stod. soges 
efter lm-Hg Omgang inddrevet n~a Utlpnntning. Det 
l>cror Jl!lll Jlorstmulerslmhets Bestemmelse, om Bi
clrngonc af Yd!!l'lW Hkulle indbetales til samme paa 
bestemt Sted og '11iil eller _ ved tlets ]i'oranstaltning 
op1n·reves i Yileri1es Hjem. En nfgiftsp1igti_g, som ikke 
lmr shuligt OJlhold i .Konununen, skal for l!,orHtmuler~ 
sl~ahet opgive en i Kommunen hositltlende 1\I:nul, der 
imlhehrler hans Birlrng. lDr en afgiftspligtig frailytiet 
]\:ommnuen inden Slmtteaarets Begynrlelse, hortfnltler 
hele rlen ham J>aah rilentle personlige Skat. Den, rler 
fraflytter Kommunen i Skattmmrets Lnh, er kun 
J>ligtig trt udrede Skatten inden Udlobet af det Fjer
clingaar, i lrrill\:et han Hytter, i ile Kmmnuner, hvor 
der opkrmves i 4 'l'erminer og hultil Ut1lohet uf ilet 
Halmar, i hvilket hnn Hytter. vi <le Kommuner. hvor 
der oplumves i 2 rrerminer. , § 27. LugtingetB Sam w 

tykh urlforelres til: a. at Forstanrlorskahet i Aarets 
l:,øh ~rlwjer <le i Ligningen opførte Bt~loh;. b. u t 
KmmminPn ovortngm· nogen Yerlvarewle ] orphgte1se, 
som ikke ifølge I..~ovgh·ningPu paahrilcr samme; 
e. n.t der af Komnnnwn ydes Bitlrag til smrligu 1\us~ 
HPl:, nuar R:uul:ume mantte h lire oprette!lo; tl. at d t> r 
-uf J\:mnmnwm mlretles l3l'taliug for 1\Ietlhjrelp, aer 
'yilt~s Jforstamlerskahets Vormand Yt•tl Ullfurel~en af 
de ham paahvilewle Forl'i~tninger~ mulen Ptl!l den i 
!i 12 ommolclte, eller overhorerlet for l\Ierlhjælp vod 
tTdforelsen af kommunale _Hverr, som tlnt paaligger 
nognn at nelfore efter Yalg; e. at der i nognt .~.\..ar 
wlskrires et storre sumlet HkattPlwloh i Pengn eller 
Naturalier end Gennemsnittot af de 3 nrermest. fore~ 
gaaenU.e Aar med 'rillæg af en lialvdcl; tle ]3pJ,,h, 
HOlll hernelover i noget Attr mell Lagtingets Sam
tykko wlskrives, medtages :ildw ved ]HUtfnlgt:~tulo ]3e
reb11tinger af fo111:evute t:lpnnenlsnitshcloh; f. n t Kom~ 
munens faste Ejemlonuni:f'- afhændes Pller pants~Pttes; 
g. at der crhven-Ps nye faste Ejemlomme for Kom
mmHm; h. at aer forhi·nges af KmnmUIH'llS Knpital
formuP ~ i at tler optagPs noget lJuan for Kommunen 
af Htnrre Bf'lo1J dlt~r paa lamgere Tid end, nt ilet 
]mn tiHmgehotalPs intlen Utlg:mgen nf clet folgmu1e 
Aar, at saarlant Lnan fornyes eller tJen 'l,id, lrrori 
det skal afhetnle;.;, for1mngeS. Naar lÆgtinget ikke er 
smnlPt og SagPu ildw kan- tu1sættes1 til JJagtinget trm
der sminnen, t)r Amtuumden hemyJHliget til sammes 
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Afgurelse. Jirn.tl tl1~r i llltll'Yfl1l'Ollt1e Paragraf er fore- 1872. 
skruret nwd Henspl til Konnuun-eu, ga•ltlcr i lige 28. 'Febr. 
r11ilfællle og:ma med Jlensyn til lle 111111or samme 
}!llrem1n enkelte Sogne. § 28. Uden Porstaniler-
skalmts Samtykke kan :ingen Udgift, Iler ikke har 
Hjemmel i Loy eller Anordning, afhol<les af Konmm· 
m·n eller noget <lerunder lwreU<le Sogn (j fr. §§ 34 og 
35). § 2H. Det :utrligo Hegnslmh over hn~ft So::,rns 
Jmltægter og Udgifter ttffattt•s af Forstamlm'Hkalmts 
Formand on:rensstemmende mml det for Oren;lnget 
Jureskrevne Bkenut og sendes imlnn U!lgangon :tf De-
cem]Jer 1\Iamwd til en n f l!'orst<nulorslmlwt f<JT 3 Aar 
valgt Itevisor, AOlll gennemgtiar dot im1un on 1\Innuotl. 
De af Revisor gjorte BemærlmingPr hcHyarcs af Jfor
st:mdPrsl"tllet inden en 1\In:uw<l, ln-oroftor Regnskallet 
llletl Bemærkninger og Besvarelser frmnlregges til 
]~fters;rn for Sognets llehoero i 14 Dnge efter san.t1rrn 
lh·k<mlltgorelse, Rom i § 22 Pr ])('stemt med Hens;rn 
til HkatteligningPn. HL't:,TJ.lsknlwt hor huleholde en 
]forlegnelne ovor Sogm>ts samtlige EjelHlele smut on 
Opgøn•hm ttf clots Pormne og Gæld. Jullen :l\Ii!lten 
af lifaj J\Iannoil hulsentles Hegns1mherne for nmutlige 
til :Kommunen ltøre111le Sogne ml'fl Bilag_, llt~mrk~ 
ninger og Besrn.rel:;er til Amtmam1en, som ]:ulm· t1em 
gemwmgaa af I~agtingets Herisur og flpreftt>r fqre~ 
lægger dem for lJagtinget, der pnalccmlm· lle af Ko't114 

JntlllernoB Rcvi"lorer nller af debi egen Ilerision gjorte 
1ltlsætteber. ~ 30. Det hele Jfor"tan<1ersknh or nn
svnrligt: .for tle knpitalcr, Aktiver. og andre EjPntlomme, 
~som tilhøn~ Koununnnn eller tle t1PrmHlnr 1HJri'IHlo 
Sogne. !j 31. l!'urotanderslmhet skal VP<l de llf.itller, 
som staa til dets Rn:ulighe<l, sogn at forhimh·e Bt•tlori 
og I;øsgængeri smut i ovrigt hidruge til at fremmP og 
opretholde god Politiorllen. Ji'nrstaw1er~lm1wt er plig-
tigt at Høge tiln~jchragt tlo OJllpminger om :B..,olketal, 
KrPnturhm;talHl og awlre liglH~lllle 1~,orlwltl i Kom~ 
munenr som nf Rcgm:iugnn umatte nfmskes tld, i 
hvilken Hensemule y{~llkommmule So::,11wkommisRioner 
skulle være t]pt lwhj:dpelig'%! ~ 32. Porstam1erslm-
lwts BPtænkning imlht•ntes -over Anliggewler, der ved-
l'Pl'c 1\:onnmuwu som snaUan eller nognt til Rmmne 
hørende Sogn ulleu !log at l1t~nhorc nutler J-Porstawlør-
skabetH egen Afgørche, navnlig over Han!lelslwvillin-
ger i . Henhol<l til Loven n.f 21. Marts 1855 ~ lO 
samt Berilling<lr til 1lr:emlcrinslum<1e1 og U<lskænk-
ning efter JJoV af 3. Marts lBGO ~g 1 og 3. § 33. 
Jforsta:nllerslmhot er hemyntligot til i1aen Sornnsltrirew 
rens Mellemkomst nt nfhol<le offentlige !Jicit~ttioner 
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1872. ovrr Urlførelsen af YPjarhejdcr, Repamtioner nf Skoler 
28. Febr. og Fattighuse og Anskaffelse af .Naturalydl'lser til 

kommunal llrug. 'l'ilsynet mctl :B'orstfhn<ler
skahcrnes Varetageliw af rleres Pligter m. v. 
!i 3!. IJagtinget fører et aimimieligt Tilsyn me<l, nt 
:L,orstanderH1mherno i deres l?orvnltning holde sig de 
for <lem givne :B'or<krifter efterrette.lige. l<'inder 'l'in
get, at Forstanr1erskahet har foretag<>t ulovlJjmnle<le 
Udgifter eller nægtet at 1Hlre<lo Udgifter, som det er 
]l!igtigt nt afholde, eller unr11ndt nt u<lfore nogen an
den Foranstaltning, hvortil riet er pligtigt, eller i 
nndro ]\[!Ulder har oversh<'<let sin :lrfyndighed, trælfer 
det de i den Anledning nødvendige Foranstaltninger 
og lmu i fomo<lent llalcl gnre JlCrsonligt Ansmr gml
rlende YCll Domstolene mod de l'aagmldendc :lr[crl
lemmer nf1?ort4anrlerskahet Piler Sognekommissionerne~ 
§ 35. Kommer Amtm:mden vecl rle hulsmulte Over
slag og Regnskuller eller JHUt mulen :i\Inade til Kuml
ska], om, nt en tagen Beslutning overskrider den 
.Forstntulerskabet tilkommende ]l[ yndighed eller i mulm 
Hensoender er stridende mod Lovgivningl~n, eller nt 
t1en ganr ud paa at trwffe en for Komnnuwn for
tlænelig Foranstaltning dier at nmgte Opfyldelsen nf 
<111 Kommunen JHuthvileiHle Pligt, kan hnn Yl;d Skri
YPlHn Hl Por:-;tmulersknhets :Formand midlertidig smtte 
llt>slntningen nd af Kraft, for saa vitlt rlen endnu 
ikkt> er urlfort, hvorefter han snarest muligt gor Ind
hPrPtning ,.d<•rom til vedkommende _1\Iinisterium, som 
t1a afgor Sagen. En GPn]Jnrt af lnclheretniug1m ti1-
stillt>s·· samtidig Forstnntlc•rskahet. § SB. Denne I,ov 
!nerier. i fnld Virksomhed den l. Oktober 1873, i<kt 
J ust.itsministPrid llPIU}'1Hliges til at drage Om:wrg for, 
lit de i Aaa Hcmwendc fornodne forheretloncle Skridt 
hlive trufne. 

25. i>lnrts. Lov (Nr. ol) om l{onlmrs samt om nogle J<'or-
nntlringer i de gældende Bestemmelser om Pant 
og Eksekution (se Anortln. 13. llehrnar 1873). 

13. AJlril. J{gl. Uesol., hvorretl rlet tillades ,Justitsministe-
ren at lwmyndigo Amtmanden over P:Prøenu~ til paa, 
}Jans Yegne at wlfmr11ige de j Lov om Foranstnlt
Jlingor til at forhinåre den nsiutiske 1\olPras Ind
hringelse til .P:eroerne 111. m. af B. ;Tanu:tr 1H72 S l 
omhalH11er1e Bl'lwwltgorelser snwt hgiwwlc Bekendt
grJr(llser om Udhrml af antlre ]~1li1lemier, hvorpaa 
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Loven i Henhol<l til dens ~ 7 mnntte 1Jlive gjort g<el- 1872. 
tlende, for san viat paalide1ig Efter:rotning om EtJide· 13. April. 
mierno muattu være nanJ't til ] 1mrnerne itulen den 
ministerielle l3ekemltgnrelsc om samme, og mod ~-,or
Jlligtelse til merl forst pnnfolgende Postlejlighed nt 
gore Inclbt'rrtuing til Justitsministeriet om det i s:t:l 
Henseende foranstaltede. 

(Min. Titl. A. Xr. III). 

Jnstm • .Anordning (Nr. 20), lnorved Bestem-15. ApriL 
melsemo i Lov om Fornnstnltnmger til at forhindre 
den asiatiske Koleras Intlllringelse til Færnerne nf 
8. Jannar 1872 mh'ides til at gælde BømelWJIJler, 
I llPnhohl til den Justitsministeren ved Lov om :v~oranstalt-
ninger til at forhindre den asiatiske Kolm·as Indhringolse til 
Froroerne af 8. Januar 1872 § 7 meddelte Bemyndigelse 
samt i Irenhold til allerhojesto Ilesolution af 13. ti. M. 
anordnes horrod fo1gendo: B(~stemmelserne i Lov om 
Foranstaltninger til at forhindre <len asiatiske Koleras 
lmlbringelse til Fæmerne af 8. Jammr 1872 skulle 
ogsaa. ymre anrendeli{!,e med Hensyn til BfH1ll'kol>}ler. 
IJigesom der til den .En<le for Fremtitlen i mmlende 
'rilfmlde ve<l Fornnst:tltning fm Justitsministeren vil 
mlgan. BekendtgfJrc1se om, -i hvilke Havne Bornekop-
J>er antages at herske epidemisk, sanletles sknl Amt
mumlen over Frornerne, Hfutfremt han. .inden sanelun 
Bekmu1tgørelse har uanet ham, llll 'andPn Vej lmr 
erholdt pnalitlelig Kum1slmh om, at hin Sygtlom Ju•r-
sker epitlmnisk i en eller awlen H:tm i Utllnndd, 
v:ere hem}'lHliget t.il )Jitlt tTustitsminist('rens V f'hllHl at 
utlstetlc tilsmrentle Bekendtgorelse. Natll' Bornekop-
}WT antages ildw længer at herske epidemisk i do 
pnngældl•ntle Hnvm•1 mlfmrUiges prut ligo 1\Intulc He
kemltgorl'lse om EpidemiPus Ophør. t::ianvel cle mnid-
clelhai't gennem .Ministeriet som de gennem Amtet 
paa :JiinisterPns Vt•gnc utlfrenligmle BekendtgorelBer 
ln·inges til aiminelelig KnntlHimh ved Opslag i 'l'hors-
lmvu og Læsning til Kirkentn~vne. I hvert 'l'ilfmlde, 
ln'mi Amtmnmlen benytter den ham ifølge det foran-
førte overdragne Bemyndigelse, gor han derom uop~ 
lwldelig Intlheretning til ,lustitsministerict. - - -

Kgl. Resol., hvone<l hifnldeR, n t rier oprettes et 27. Aplil. 
Distriktsl:egeemlH.~Ile for Nort1PrHm1ll', a t det jHHllæg
ges flen, _der tlllf,m~ttes i lwuwlilte Emlwile, ti lige :it 
udfore Distriktslægeforretningerue paa Ostsi<len af 
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1872. Østerø, sartleeles at det t1og slml shtn saavel Beboerne 
27 .. AJlril. stnnmeste!lr; som Ørrighedcn frit for til fotnrovnte 

l!'orretningers Udførelse nt benytte enten ham eller 
Landkirurgen )l!1ll Fa'nJernn 1)~ og n t dPn onmtuelle 
Distriktsla•ge forjJligtPs til nt tage Bopæl i <len wil 
Klab·wig O}lfurte 11imlmdsholig. 

(Min. Till. A. Nr. 125). 

1873. Ifgl. Anortlning (Nr. 13), l1rorvetl Lov omlion-
13. Fe br. kurs samt om nogle :b'~orruulringer i de gmldemle Be~ 

stemmelser om Pant og l~lruekution al' 25. }[art" 
1872 sættes i J{rnft ]lRa Færøerne. I HPnhold til !len 
Regeringen ved IJoV om Konkurs samt om nogle For~ 
andringer i Ile gm1tlentle Bestemmelser om llnnt og 
l~ksekution nf 25. l\lnrts 1872 ~ 170 givne Bemyn· 
tligelse sættes hervc1l fm l. Oktober 1873 denne 
Lov i Kraft paa Færøerne med fnlgrudn Lempelser: 
l. I Stedet for de i Loven anforte Artikler af Kong 
Christian Y.s danslm Lov træde de tilsmremle Artik
ler af samme Konges norske r~ov. 2. I Stedet for 
den i. !i 2 omtalte Bcken<ltgørelse i Avherne træller 
Beken!ltgurelse vml Opslng i 'l1lwrshavn smnt Læsning 
w!l Kirkestævne 2). 3. l Stedet for ~ 30 træder fol
gewle Hegol: Sag, lrronT·t1 Boot i lienhold til H.cg
lerne i §§ 20-2? vil angribe indga1wlle Hetslmml?ler, 
mna. nnltt~gges uu1en 3 1\IantH)der efter den Skiftt~
smuliilg, 1tvori l3'ordriugm·nps Prøn:lse har fundet 8tetl, 
for sa:t villt SagPn skal fores pnn ],mruerne. Skal 
den tmlæggps mll'n for Øerne, 1n:m tlen forumlue 
Ji'oranstaltning dertil ske hulen H Maane!lcr. 4. I 
Stedet for ~ ~18, 2. Lefl~ træ<ler folgewle RegQ}: 
Skifteretlen 'lmr Ilerefter nt ]Jemmnw et l\Iolle. der 
slml holdes saa hurtig, som det eft<>t· Hensyn til Aars
titlen og Skyldw•rens Bopa·l luller sig g!ll·e, og dertil 
metl et af !len bestemt varsel i111lkalde SkyJ,lueren 
saavel som vetlkommenrlc Foraringsl1aver. i fornw1ent 
I<al!l vetl lejet Bud, for hvi.9 Betilling :B'ur~lringslmvc· 
1·en lJØr inclestnn. Pna sPlve 1\fotlot eller dog snurest 
1nuligt dProfter tages BeHlntning-. om ]fortlringshn.vc
rtms BPgæring nHHl eller uden Sikkerhedsstillelse Bkal 
tal(eS til Ji'ølge eller ikke. li. I § 51 ombyttes Ordet 
"strnlm1

' med: ,~saa snart som muligt:'. 6. l Stetlot 
for § 52 træder folgr~ntle H e gel: Skiftt~forvalteren hnr 
uopholdelig nt drnge Omsorg clels for, at en offentlig 

'l Foranuret ved kgl. 1\csol. 27. Rept, 1883. 
2) Se nu Anordn. (Xr. 8\l) 10. Juli 187il. 
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13eken<1tgorclso om Konkursboets Overtagelse upsluns 1873. 
i 'l'horslut\'11 vaa swtlvanlig 1\Iantle "~samt lreBt\H n>t113. Fellr. 
1\:irkeBhUYlle: tmafremt Skyldtu~n'n er lmndlemle eller 
i det sidste Anr har drevet Hnm~el, i samtlige SyHler: 
nwn i nuHlsat Palil kun i det Sys~wl, ln-or han er 
l)OSatl), dels for, at den fornø!Jne rl1inglæsning fimler 
Ste<l ve<l <le Jurisdiktioner, under hrilke Boets faste 
Ejendomute ere beliggendn. Sanfromt det kan au~ 
tages, at Skyl<lneren har ell<'r i <let sidste Aar for 
KonknrsPn lmr haft l!'orbin<lelscr u<lenfor Fmrøerne, 
]Jør Ilelmndtgorelsen tillige lH1en Ophol<l fomnstaltes 
iutlrykket i de for Skiftebel,;:ciH1tgnre1ser i Almhulelig-
lw<l bestemte Aviser. Belwmltgorelsen skal formlen 
Umlerretning om, at Boet er taget under 1\:oukurs-
lwlw .. tHlling, iwleholde Borummehm nf en Sldftesam-
ling til en 'l'ill, ikke tidligere mul 4 Uger og ikke 
senere end 12 Uger efter Upslaget j rrhorBhavn, med 
nnvnlig Angin~h;e nf de G{•nstn.ulle, sum i l\Let1for nf 
foranforte Lov, san·1ig §§ GGf H8 og 70, ·ville hliro at 
forhan<lle. Skifterettens Pligt at ntn<l<lele visse For
dringshavere sn.•rlig UndPrretning om Kouknrshehnml-
liugen ve<lhliver fTmndeles ligesmil hi<ltil. 7. I Stedet 
for (i 53 og {:\ [J4 fnrste Stykke trmder folgnnde Hegd: 
Rkifteretteu ']mr smnli<lig ·med U<lsh><lelsen uf' a,~n i 
].;orcnH § 52 (j fr. nærværPIHle Anor<lnings I'\ r. G) om
}mmlleclc Ilekewltgorelso nt tra!ffo Bestenmw]~(· om~ 
hvor vi Ilt Y nlget :lf en midlerti<lig JlestyrPr af Boet PI' 
nmlnmdigt~ og i hol..:rmftemle Jfnld at :msmttø l'll ::~:ul
dan efter, sna villt muligt. derom nt havn rmulfort 
sig med _de li\lrdringslulvOre, der have givet l\fptle 
uwler ]3egym1e1sesforretningen, saavel Hom snarest 
1ml1igt llen\fter at skride til HPh-ristrPring af Boet og i 
IPorhiml1~lse Ilermed at l:ule foretage Vurdering. Von 
Jllit11ertidige BPstyrer skal vmre t>n uhery:.,rtet, retler~ 
lucftig, forr1~tningskynilig ~land og maa ildm v:Pre 
Skylthwrens .iEgtefmlle ellt>r saa mer som Suskentlt~
harn heslægtet eller hesvogret med Sky1tlneren, Pj 
heller start i 1'jenesteforhold til Skiftert•tten; at nogen 
!ll' Kreditor i Boet, er ikke li! Hi111ler for, at han 
kan anstottes som mi<llertidig Bestyrer. 8. I B 55 
Pftt>r "Brev" tilfnjes: "dit~ r pna mulen 1\-[arule••. 9. 
I Stt'det for B 5fl første Stykke trm<lt•r folgelllle He
gel: Alle Skiftesamlinger, om hvilke der ikkL~ er givet 
srPrligo Ilegier i foranfort(\ Lov~ tillyses vetl en He~ 
lremltgorel~w fra Skiftt~rctten, opsla:wt i rl'horbhanl 
}Hut s:edrnulig Jla:uh·, og hvis de i Bod intercs~wretle 

') Se 1111 Anonln. (Nr. 89) 10. Juli 187\J. 
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1873. ere bos:ttte uden for 'l'horshnvn, tillige læst vecl Kirke-
lB. Jt~ebr. stævne i det Jlnngmldende SyRsel 1); Varslet, der ikke 

tor være længere, eml det efter Omstændighederno 
1nna anses fornndent, s:uwd som i'i!len og Rtmlet 
for SkiftesumlingellR Afholdelse hest!•mmes nf Skifte
l·etten; hvorhos der i sidste Stykke efter ,.Brev" til
frljes: "eller ved panlideligt ]lud". 10. I ~ 6\i første 
Stykke ndgnnx: ,,Litra h." efter "~ 52". il. Fristen 
i ~ 71 forlænges til 4 Uger, i hvilken 'J'icl Skilteret
ten er forpligtet til at lwsorge c1e ellers Kurator p!tn
h\'ilenlle JPorretninger, sanfromt t1e ikke forlanges 
uclfm·te uf denne. 12. l Stedet for § 77 træder fol
gencle Regel: Snu ofte Kreclitoruclmlget mautte for
lange det, har Kumtor at forelregge sin Kassebog for 
Kreuitonulvnlget, smn gennemgaar de enkelte Poster 
i den og hm· at ]1llflse, at rle Beløh, som ikke url
kræves for nt cla•kke lohencle Udh>ifter, snn Yirlt muligt 
inrlsmttes til }forvaring og Frugfbnrgørelse i en solid 
SparPkasse, Bank ellt~r ligtu•nlle Iwlrt~tning, sanvel 
som nt Aktiverne. om det agtes fornudent, forsjtles 
med Urlvn1gets ProhibitivJmateb'1ling. :For snn vidt 
<ler Yell Gennemsynet er iltndet noget at bemærke, 
skul Xretlitonuhalget antegne sa:ulant i Kassebogen. 
Naar tlet forlanges, hvilket i Reglen lHJr ske minrist 
en Gang om 1\Iannedeu, har J{urntOr at forevise 1\asscw 
hogPn for Hkiftt•reUPn, hvem det pauligger at lmvc 
'l'ibyn tnPd, at KrmlitormlvalgPts Panlwg 11wrl liPUSJ'll 
til ICn:=:.selwholdniugenR Anhriugt•lse m. Y. efterkom
mPsJ ligoBnm clen ogsan, naar den selv fimler noget 
at erinrlre med Hensyn til Anbringcls<'n nf rlr•nne 
]{eholrlning, hnr at forhnurlle det fornorlue merl Kre
l1itorudvn1get og pfter Omsbt>nclighPdernc forela'gge 
Sagen i en Skifte.smnling, eller, for SflJt vidt intet 
Krerlitornrlmlg nr nerlsttt (jfr. Lovens ~ G7), selv nt 
foretngn det forn!Hlne i On~rcnsstennlwlse med Lo~ 
vens ~ 6H sidste Stvldi:P. Haavr1 i llenseem1c til 
oveunfevnte Pligters iJ}1fyldelse Hom i øvrigt er J{rec1i
torurhnlget heløjet til at undersuge Kurators Arlmini
stratiou og nfkræve lwm Oplysninger. 13. I s 78 
forandres "offpntlig Bt~keiH1tgørelse derom i de i § 52 
omlmncllprJe offentlige lll:ule" til: "Opslng i 'l'liors
lmvn og, om fornodent, L:esuing -red Kirkesta~nte 
(jfr. 1llerm•renc1c Auorrlninp;s Nr. H)" 1). U. I s~ 83 
og SJ m1gnnr "Litra h'' p f ter ,.~ 5~" ~ h-rorhos der i 
Hidstnmnttc Paragraf p_fter ,.Bn•v" tilfojPs: ,~eller }HUL 
nncl<'n J\! mule". lo. I l:lterlPt for § 85 treerler folgenrle 

1) Se ntl Anordn. (Nr. SD) 10. Juli 18iD. 
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Regel: Ih·isteu, inden lrdlken Fonlringnhrwerne op~ 1873. 
fordres til nt melde sig, 1HH' i AJmin<lt~liglwU heRtem~ 13 Febr .. 
nws til 3 lilaanetler fra Opslaget af Bekendtgorelsen 
i 'rhorshavn. Nuar Skyldneren antages at "shut i 
For1>hu1elser utlen for J:!-,aJroerue, skal 1!1rinten Ra~Ues 
til H 1\[aanetler. 'l'itlen til Jfonh·ingernes Provelse for 
Skif.teretten m."" ikke .sættes fjPrnere eml til 6 Uger 
eftPr Annwltll'!sPs!dstens Udloh 1). 16. I § 88 amlet 
Styldw forandres "s§ 20-30" til "{i~ 20-2\l samt 
mun~ærende Anordnings Nr. 3", og i § 98 "~ Sfl"' til 
,_,nærvmrimde Anorilnings Nr. 15". 17. I § 102 forHtc 
Stykke fnrun<lrcs "(§ 85)" til ,.(nærra•rentle Anrn·tl-
niugs Nr. 15Y', og i' sidste StykkC Ordene ,.i de i ~ 
52 omlramllede offentlige Blade finder S ter]" til "finrier 
.Sted ved Ovslug i ~]wrshavn og, om fornøtlent, LtPH~ 
ning vea l\.irkes.·truvne.· (jfr. 11101'\':C}'CJHle Anonlnings 
Nr. !l)" 1). 18. Fristen i § 109 forlænges til 4 li ger. 
19. l Storlet for § 117 tt·!uder M;wnrle Hegel: l;'or-
inrlen Starlfæstclsen merlrleles, har Hldfterctten stmrest 
mn1igt efter, at Afstemningen har fumlet Sted, verlOp-
slng i 'l'hon~huru og om fornødent Lmsning vccl 1\.irke~ 
Rtævne (j fr. uærværenrle Auorrlnings Nr. \l) 1) merl 4 
Ugers Varsel at opfordre rlem, rier maatte have lurl-
sigelBe at gøre mori Akkorrlrm, til at fremsemlc skrift-
lig Protest senest 4 J)age f1Ji·enrl t1en til Akkordens 
St:ulfæstchm eller Nmgtelse bestemte Skiftesnmling, 
l1vilken ikke maa aflwhlcs senere em1 H Uger efter 
<len endelige A.fHtemning orcr Akkordforslaget. 20. 
Priston i§ 12H forlænges til ~1 Uger, og i StPtlet for ,.uf~ 
fontlig Hckendtg!)l'Olse i lle i ~52 omlmmlle(le oft:entlige 
Jllarle" sættes "offentlig Behm!tgorelse verl Opslag i 
Thorshavn smut, om fornfltlentj I.Jrt'sning ved Kirke~ 
Rtawue (jfT. nærvrermule Anort nings Nr. nrl 1). 21. 
I !i 132 efter "skal den" tilf[ljes: "saa vir! t muligt". 
22. I S terlet for !i 141 trærler folgmule Il<• gel: 1\[od 
Hensyn til Pnaankefristt~n sanvel for Skifteretten~ 
Kemlehmr, Utllodninger og andre Beslutninger t-~om 
for lle i AuleUning td H:utdnnne Hetslum<llingers 
l'aaaukc afsagte Ovcrrctsrlomme forbliver riet verl 
den gældende _Ret. Oprejsning kan kun lwYilges 
muler særegne Omst::endighmler og alllrig, efter at der 
er lwngaaet Aar og Dag efter Paaankefrjstmm Udlo h. 
23. Ilet i !i 155 foreskreme Varsel af 14 Dage for-
længes til 4 Uger, og i Stedet for den i samme Pa~ 
ragraf cnnhandlelle HeketHltgørelse i 1'iclem1er trætler 
Bekem1tgorelse, læst vetl Kit;kest.evne der, h ror Pnnt-

1) Se nu Anordn. (Nr. B\l) 10 .• Tuli 1879. 
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1873. sættt•ren sit1st h:ml<' Ilop:<'l pna l'rt•mcmr, PliPr. hvis 
13. Fel>r. han ikke lmr vtrret lHJOat pan Øerne, der, hror hmt

havercn hor '). 

1. :Marts. J,ov (Nr. 20) om Udnævnelsen af Retsvirluer 
]IRit l<'mrøerne m. v. § l. Som Rctsvi<lnrr hlivcr 
clf~r i hrt~rt Syssel }Hlit Fmrnerpe nt ansætte et til de 
sh~<llige :For1wld BYtn·t•ndoAntal pan1iiLelige l\Iænd, af 
ltvilke to skulle være til Stc<le i Rclt<m, naar tl<'mw 
hddætlPs af Sorenskrin•ron eller pnn. lmns V f'gne af 
vt'<lk<lmmenrle SysBolmantl. Hetsriflnorne ullnæ-rnPs 
og deres Antal hestemmes nf Lngtiuget. Ingt1l1 hor 
antages til Retsvidne. som ikke er fuldkommen for
trolig sa:wel med de{ fmroske som med det danske 
Sprog, eller lm•m der ikke knn tiltros den fornrHlne 
Opmn•rksmnhcd, rigtige Opfattelse og Udsill!lighetl. 
Anstl'ttPlscstitlcn er 3 Anr. Ingen kan u111lsl:ta sig 
for at motltnge Vn1g Ul]en at nnføre GrnlHlc, nom nf 
Ijngtinget nntnges for gy1digo. Lagtinget Yndtag~:r et 
]{l'brttlntiv for do omhandlede J3Pstillingsmmm1, hvori 
(]l>r optngt~B BPstenunelfmr om det Vetlt;rlng, clor f;]Wl 
tilstnus dem, om drn Omgang, lrrorefter 'rjetwHten nf 
<klll l>flr forrettes, om, hvorledes der slml f01·hol<les 
nw<l Hensyn til 1leres ~'ilsig<>lse til nt gin1 lilode i 
]lt•tteu m. v. Dn til Hctsridtwrnes Jjnnning og 
ll<>js<'gO<ltgorelse medganeude U<l15ifter blive nt n<lrr<le 
nf .Amtsrepartiti(im;fomh•n. * 2. Ht~bwitlncrno ]urm 
at i111Hiude sig i Helten til ilru 'l'id, til hvilken de 
ii1siges. Naar clot j enkelte 'rilfælde finiles nrHhen~ 
tligt, hor de 1ll!H1e straks. Særlig rrilsigclse f'l' ufor~ 
norlen, nanr ~l'itlcn for Rettens HoltlPlso er dPm me<lN 
tlelt i et foregaaende Helsmo<k U<lehlivelse 1ulen 
JoYligt l<'orfnltl oll<'r uden hetimclig Amneld<>lse nf 
snadnnt me<lfm·er Horler frn 1 til 5 R<ll. Det Hots
vi<lnc, dPr intlfiwlor sig for sildig, mon tlog iudtm Pn 
'rime efter~ at HettPu skulile sættes, nnses mctl en 
lir!< le fm 32 Rk. til 21{<11. J ht>gge 'l'ilfæl<le hlin'r dPr 
c1erlwR }Hut <len pangml<lendPs Ht•1tostning nt til1mgge 
<len, <ler tilkal<los i hans Ste<l, en passeude Godt
_gnrels.e, hvi:; Htnrrolso heRtemmos i clet i ~ 1 om
hanrllt•<lc RPgulativ. Saav<'l BiHlcn, der tilfaltl<'r Færu 
Amts J?nttigkasse, som G1H1tgorølsen hlirer nt }l:lti
ln~gge den forsommdige vl'tl .Kendelse nf Soren~ 
skriveren, hrilknn Kcwlelse n.fHig!·H ti1 Hetsprotokollt>n 
tuleu H.etsforfolt,'1ling. § 3. Het~ridnerne bor uaf-

lJ Se nu Anordn. (Nr. 89) 10. Juli 1879. 
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]mult være til Sletle i Retten o;; agte pn<t alt, hmtl 1873. 
der fm·pgaar. Især hør !le 1m re deres Opm:Prksom~ l. Marts~ 
lwtl henvendt vaa, at Sorcns1triveren og fu•roi::ildnlendc 
]Jeponenter forstaa hiuantleu, ligmmm de pun Soren
skriverens Forlaugeude bør Yftlre ham behjmlpPlige 
med at tilvejehringe gensitlig li,orstaaelso i saa Hen-
seende. Der hm· :"mvises Hotsvieluerne Pltuls inelenfor 
Uette11S Skranko eller efter Omstmndlghederne en 
nntlen ]JaBSelJ(le l'lntls i Sorenskriverens Nmrhetl. !l !. 
l'mtokollPn hor oplreses, efter nt enher Deponents 
:Forklaring er tilført, og for saa vitlt nogt•n Del af Pro
tokollen iJd\e }HUL denne llf:uule er blt~ven oplæst, 
)Jiin•r det tillmgestnnemle at O]lla•se vetl :i\lodets Slut-
ning. HYBr Gnn~ Rotten hæves, have de tilstetle
værentle Itetsvitlner nt lmtlerskrive l'mtokollc•n til 
Jkkræftehe Jmn, nt den i cet og alt er ovcrcm;stem-
metH1l' med, hvntl der er fon•gnaet i Hctteu. Skulde 
110get lletRYidne formode, nt det, som er tilfort Pro
tokollt>n, ikke er aldeles stemnwnde med, l1vntl dPr 
Pr foreganet, har han straks at henleile IJommen•ns 
Opma•rksom1wd lwrpnn, og ill'l'som ikke vetln:Prmere 
JForldaring Overensstemmelse kan tilvPjehringPH i san 
Henseende, lmr det eUer de JletsvhlnL·r, som lwholde 
'fvivl tillJnge om Protokollens InLlhold1 derom gore 
dere:; Beuuerkning, inden nogen ny Depmwnt from-
ira•der filr nt nf~:,riYe J-t~orklaring, 1nlllwn Bemmrliniug 

lma helwrig lf·a·1ule l.1livPr at }lrotokollerc .. ~. I 'n.Tigt" 
mve 1-teh;vidnerue nt nfholde sig fra enhvPr Ind

hlandinl( i :Forhoret. !l 5. Do til Jtetsritlner ut1-
nmvnttJ :M æntl h lin·, ført•n<l tltJ tiltnede tleres Kalt1, 
nf SorenSkriveren nt tngo i Ed, l1vorvcd de tilsigP, at 
dt~ mnbygg<'lig ville ngtc paa nlt, ln·nd der fort~gnnr i 
l1cttPn, og i tlet lw}o snmvittighcllsfnldt ingttngt~, hvad 
dt>r er foreskrrn~t i nmi'va•rentle LoYH ~§ B og ..J. -
lnilke l>aragrnfer ved Edsfn•stelS('ll hlivC' nt forelæse 
for ilt' m ~1 og nt de iklrc ville medtide nogen Under
retning om, hvad fh•r i Hcttt•n foregnu r inden lukkede 
Dm·e. ],or Edsfa•stelsen erla•gges der ingen Betaling. 
§ 6. N anr noget Hetsvidne tilsiut•stettor sine Pligtl'r, 
Pr .A.mhnnnt1Pn1 for sna vidt tler ikke maatte fimlf•S 
Auletluing til at lade den jlllltgrl'ltlentle tiltale til 
~traf dter J.JOYgirning~nB ulmhulelige J3estennnelser1 

LemJ"'lldiget til efter UJnstændiglwtlerne nt nwth1Ple 
ham en ~rilrettevi:ming, nt modtuge t'n uf ham fri
villig erlagt lHlSSL'lHle BtH1e, for kortere 'l'itl n.t suspen
dere hmn P] er endog, navnlig i fientagelsustilfæhle, 
mHlelig a.t nfBketlige ham. * 7. Hror netsvidnernes 
'~rilstetlekomst L'fter Omstunulighederne ikke kan oppe-
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1873. bies tul en Stan<lsning af en berammet Ret eller Fare for 
1. Marta. at talæ de Oplysninger, som øjeblikkeligere at erlwltle, 

sknlJ)ommeren tilkaldn andre l\Imnd, der have do Egen~ 
Rlmlmr, som udkræn~s hos fnldgylilige Yiilner, og disse 
ere da pligtige til uden Vregring ut (JYertagc Hrcrvet 
som -Retsvidne saa længe, indtil de sæ(hanlige Hets
viclner lnmne hringes til Stede og Dommeren fin!ler, at 
disse uden Skade for Sngeus Gang- knnno afio~e de 
tillml<lte Mænd. § 8. For saa vit1t 'l'ingmænd i Over
ensstemmelse med L-oven skulle tage '"Del i en Sags 
l'aa<lønunelse som Mecldmnsmænd+. bliver <ler at for
holde efter de hicltil gæl<len<le 11egler. § 9. V ed 
Skifter, Auktioner, Notarial- og andre lignende For
Tetnhlger snuvel som, naar f::iyRsolmænUene holde Ret 
i de til deres Afgørelse ved Lovgivningen lwnlagte 
Sager, kan der som ]{etsvidner fremdeles benytles hvilke 
som helst vidnedygtige 1\Imnd~ SorenRkrivcren eller Hys
sclmændene tilkalde, imou at der derfor tillægges dem 
lletuling efter do samme Hegler som hirltil 1). § 10. 
Denne Lov træder i Kraft den l. Oktober 187 4: 

Regulativ for Ret~vidner Jlaa Færøerne. \" e<l
tnget af lÆgtinget 187'!· I llenholrl til ~ l i Lov om 
Utlnærnelsen af HotsYltluer pan Fmrøerne m. Y. uf l. 
1\farts lt;73 er uf Iherøurnes Lagting vedtaget følgenile 
ltegullltiv for Hotsvidner paa ]'mruerne. § 1. l 
Østem og Surlem S,vsseler ansættes for hvert Syssel 
især 4 faste Hetsndner og 4 Hetsvidnesuppleanter. 
]for hvert af de øvrige Sysseler pna Færoerne nd
nmvnes 2 faste Reb;vidner og 2 /':jupplennter. § 2. 
Der tillægges hver nf de lUlSatte Hetsvitlner og Hets~ 
vidnesuppleanter on G{)(ltgorelso af 75 Øre for hvert 
Rebmwde~ de i saad:tn Egemdmb ovm·være, mutr dette 
mrer 4 'l'imer el!Pr clerm!ller. I 'l'ilfmldll nf, at 
J{ctsmntlet varer over 4 'rimer, tilkommer dem den 
dobbelte Gorltl(orelse. Gotltgorelsen til Hetsvi<lnet 
kun clog i intet 'l'ilfmltle overstige H Kroner om Dagm1. 
§ 3. Maa et ltetsvirlne under et Retsmøde af en 
eller anden Grtmd fratræde for en enkelt Sags e11Pr 
Forklarings Y edlwmmende, og Suppleanten eller eu an
den lmhil Mand tilkaldes af Sorenskriveren, saa længe 
denne ~.,orhintlring rarer, paaliggPr det den fratræ
dmule at give rlPn snalmles tilkaldte et hilligt V ederlng. 
der i lilangel af mindelig Overenskomst fasts:cttes til 

1) Se }JOV (Nr. 156) 30. Novem1Jer 1874 § 7, Sportelregle
ment BO. l\Iarts 183G § 65 (ovenfor Side 52 og GO), Lov 
(Nr. 40) 30. Marts 18D4 § U. 
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20 Øre for lmw 'l'ime, den tilkal<lte fnugN'er i IIPls- 1S7!3. 
,·i<lnets Sted. li 4. N:ulr Sorenslniveren ( Ht•nhol<l ti! l. ~lnrts. 
J,oven nf l. ]\[arts 1873 § 7 1ma Grnntl af smregn<l Om
stmnclighetler tillmltl!'r tineh-e :;\[a•tul end de faste Rets-
vh1nør eller Hetsri<lnesnpplt>auter, tillalggcs llt>r hver af 
de saaletles tilkaltlte Ma•ml <lPn samme Go<ltgorelse som 
disse (jfr. Re!\'Ubti>ets § 2), hilken GodtgorL'!se Soreu
Rkrivert>n Hlml vrPro 1winym1iget til strn.ks nt 1H1hetnle 
imotl Jlefusion fra Amtsrel!artitionsfmukn. § 5. Xaar 
<'l Retsvidne formPele1st s1t Hvervs U <lfon•ls~ er JHJtl-
sagot til ~'lt foretngo lluj:wr, tilkommer <ler ham, sna-
fremt ltejsen i 1-forhimlelse mPll .Pm·rctningcrne varer 
on~r 6 'I'imert formlen ]leforflringsudgifter enJvitlere 
j J)iæh~r 1 Krone f)O Ore for ]nert DllJ-,'111 han i 
·s:u11lnn Anlt~t1niug tilhringt'r m1enfor sin Bopa'l, nnttr 
dennes Afstmul fm tlet Sted, hvor Retten ltol<les, 
nt1gnr i det min<lRte 1/.1 l\Iil. Y:trer Rt'jHen i }'~or
llinilelse mecll~orretniugerne kun l) 'l'imer ellt~r der-
under, hen·~-.~Jes Diæterne til 75 Øre. § H. Hvor 
'l'irlen for Heltens Holrlelse iklm er Hetsvitlnerne 
11Wddelt i t~t foreganende 1\Iutle, ville de vmre srerlig 
n t tilsige. Sandan 'l'ilsigelse, der i Almimleligllt'!l lHH' 
foregaa merl AftensvarlH~l, uanr ikke Htl'l't'h711e Omstæn
tlighedtw efter ]~ovt•ns ~ 2 gore det nodn,ntligt, at de 
mode uopholdelig, Jmn 'fin<le Stet! eutr•n skriftlig Pller 
mundtlig mecl panli!leligt Btu1 eller gPnnt•m vellkom-
mentle 8ysselnuuu1. Sa:dremt det tilsagte Hetsvillne 
manttc lmve 1ov1it,rt Forfald, hor han snarest lilUligt 
og senest imlen en Timo forinden dt~n til Rettens 
Hnldels{~ bestemte 'ritl at nullerrette Son•Ju:;krin·ren 
om H!Uttlnnt. Sanvel til 'l'ih:;igehwn som til Amneltlel-
sen mn Porfalflet kan henyttPR Beforflring i uop~ 
holdelig Skyds. § 7. Ordentligvis er det tlt• fnstP 
HPbwitlnor, tler skullP vn)re til Stetle sanvel n~tl de 
tmlinroro rl'ing som veJ l)oliti~ og Ekstrnrehnnntler. 
Afhoh1Ps tle si<lste imidlertitl pnn Pt Sted, hvor Sn!J
pletm!t•r lettern kunne sknffps til Htede, kunne disse 
tillm!t1Ps, hvilkPt ligeletles linder Sted nnnr et af dP 
fnste Hetsvithwr eller lwgge have 1m·ligt Forfald, og 
hhw kunno skaffes til Stede uden nt opholtle l'll hP
r:nnmet Rd. li 8. Hvis et Hetsvitlne eller Pli Rets
rillncsupple:mt ·uden lovligt Porfn1d ellnr mlPn hr~ 
timelig Annwldelse af santlant udehliYer, ellN· gin·r 
for sileligt Mode, lHJr hun i l\[e!lfor af J,ovl'ns !j 2, 
ior1Hlt•n den <lPr lw:.;temte J3rule, 1 Gm1tgordse til tlen 
1\lnUtl, som i hans Sted er bleven tilknl<lt, utlrerlP 75 
Ore, naar Ilebmwdet YtlTPr 4 'l'imer dlor tlt•t1lntlt.'r, 
og hvis tlet Yill'el' OVPl' 4 rriuwr, da det dohht>lte. § 9. 

lfl 
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1S7:1. I øvrigt ville s:uwel Retsvi<lMr snm netsvi<lnesup-
1. Marts. Jlleanter nøje have n t efterleve tle dem ifnlge Loven 

nf l. l\Im'ls 1873 paahvilcndc Pligtm· under det der 
hesl<•mte Ansntr. 

187-!. Lov (Nr. lo;)) om Skifte af IlmlslJO og I<'mllesllo 
30. Nvbr. m. v. (So Alwnln. 14. Januar 187G.) 

30. Nvbr. Lov (Nr. 156) om netalingen for (]e til Skifte·· 
væsenet henlwrentle I•'orretninger m. m. (S" Sportcl
reglement 30. 1\Iarts l83ti, 4. 1\apitcl, onmfor Side 
49-53). 

1875. Jnstm. Skr., hvorve<l Amtmanden over J<'mnwme 
7. April. hemyll<liges til, Iutnr lum erholder panlirlelig Knntl

slwh om Ut!hrutl af Km•gpnst eller nwkn smitsom 
Sygtlom hl:tntlt Husflyrmw i andm T,nwle, inden mini
steriel Jlt\kentltgordse om Forlnul mod Iwlfnrsel til 
Jfmrocnw nf KrPatnrer eller I>eln deraf fra disse 
T..niH1e nanr til Fmrøt:!rnn, ~HUt :.Minint.nriets Vegne at 
ndstedn det paaga1l!lendo I orlnul, hvorom lndht~ret
Hing tla uoplwhlelig vil nrro at gore til 1\linisterid~ 
]~ndvidere }JHala~g~eH tlct Amtmanden at lade urlglUt 
l't Uirkuln•re til Law1fog!len og Syssr1ma•nt111lle af 
folgPiule Jndhold: "Knar d Skih kommer fra Pt Stn1l1 
hvor t1Pr Jwr:;kc>r KvægpPst t•ller anden smibwm Byg
dom blandt. Hus:ll.P'PllP, og brorfra In<lforst'l af Hns
tlJT eller DP1P af saadnnne m. v. som Følge deraf 
ved Bekendtgurelse fnt Justitsministl:l'iPt ellt•r fra 
_-\_mh•t pu:t 1\liuish•rids YegnP hultil vidPrP 1'1' hlen•n 
forlmtlt l'lll'r hetinget ni forutlf(:t:tt'nde Desiufektion 1J, 

1) Om Intlf11rsel til J<'ænlcrnc uf ft)rskelligc Husdyr m. m. 
gmhle indtil dtlen~ følgentin IJestcmmelsor: t. Al 
Jndfr1rsel af levent1e llornkræg, l<,anr, Geder og SYin 
t;r forbudt fra andre Lande end IJamnark1 8-ve-ri!Je1 N01'fJC 
oq Btvrbritannien ved Justm. Bek. :JO. _April 18tJ:J og W. 
Oktober 16!JJ... -- Eu1lvidert\ er ved .Just-m. Bek. 1.1 . .AJ!ril 
JS.tJ:J forhudt al Indf11rsel fm '1/Ftklmul, Bc!gicu og lt'ranl.:rig 
ogsaa af raa Dele uf disso ])yr, namlig nf Huder og 
Sldnd, hvad enten de cre wrrede eller saltede: Horn o.~ 
Klove, npræparerede Svinebørster, Fmhaar og IlYasket UhL 
Jl.u og Jinlm, som ankommer fra }Jt!meliltc l.a!Hie1 skal 
desinficeres, forinden det indføres, for san vidt det ikke 
har værd benyttet til cgeutlig Emballage. - Indf11rsel fra. 
h;land ogsan af ran ])ele af I•'nnr- denmiler indbefattet 
Uld - er forlnult vetl .lustm. Jlek . .21. J1Jarts 18!10 og 1/1. 
Januar 18!1/2_; dog er 11Pt tilhult nt indføre sultet 1i:JHI og 
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lHn· Landfogden og Sysselmam<lmw pause, at tlet srut~ 1875. 
letloB 1111stetlte Forbud strengt overholdes. Nttmlili 7. April. 
luwe de shnkH ved Skibets Anlwnu;t at undersogn, 
hvor 1i<lt Rustlyr eller Dele nf snmmo muatte findes 
om Hord, og ilerefter i Overenssh•mme1sr 1ncd dot 
udstedte J!'orhud enten at forbyde Genstamlens ll:m<l
ln·ingelse eller at træffe de fomodne lloranstnltninp;H· 
til, itt de foreskrevne Betingelser for deres llnn<l
ln·inlielse !Jlive opfyl<ltP, ligesom <le have nt anstiDe 
UndCn;øgelRc, om nogen af tle onnneldtn Gnnstn}1(1e 
nmatte trods:I!'orlmrlet nlleretlc Tære ilmulhrngt. Skulde 
Rnadnnt nero sket eller anden Orcrtrrede1se af li'or-
lmdet !hule Sted, hør de paa l\Iodtngm·ens Bekostning 
fornustalte dut forumlue for. nt .Fnrc saa vhlt muligt 
]mu afværges. Bestaar Orci·trmdPlsen i, n t Dcsinfel{~ 
tion Pr forsrnnt, lHll' de foranle11igP en sa:ul:tn fort!-
tagct; uwn lmrtle lmlforsel under ingl'll Omst:PJHlig-
heder vrerl' sket. hor cl e foranstalte dt~ h1dfortn HntlPr. 
8khu1 og_ desligC ti1intetgjortc eller netl:.,rrnxctle og d t; 
indforte Dyr, for saa Yidt de ikke Jlllll Gnuul nJ Pur
modning om Smitte strn1cH mrut dræbes og lH~tl:..,rraves, 
hol<lte forelohig i B Uger afspærrede pa:t Iudforsele-
steilet. Denne AJspa:-rri11g hør saa Yitlt muligt ske i 
Hus og i nlt Pal<l v:nrc af den Beskall'enhe<l, at tl<•r 
hverken umi<lrlelbart l'llf'r miridelbart fimlm· noget Ram-
l"TCill Steil mellem de i lÆnilet hjenunehoren!lc og cle 
intlfnrte Drr. Har disses Rundlw<1stilstam1 i <lo fnrste 
B Uger uafbrtult ncret god, kunne tle ovorgin•s ]~jerPu 
til fri R:uulighed; mPn h:tvn Dyrene i dette TidHrnm vist 
sig syge, mlen at dt>r lmvPs .fnhlstmntlig Sikkerheil 

'l'alg af l<'ua.r, saafrcmt der fra Øvrigheden pan Afsendelses
stedet Jnedfølger Attest for, at de paagu~ldnnde Varer cre 
udskilleile i saltet 'l'ilstand. -- Om ludfJ!nu:lafl'nnr se end
videre Ilau~tt~lov 2!t Fcln·. lHGG § Hi. 2, Ved ,J ustm. llek 
13. April !&li.:! er tlt:t forlnult nt indf'Jire Uuntle fru. andre 
Lande crul JJmllltrlrk, Nor[Je og Sverige, nwdmintlrt\ AmtmRn~ 
dens 'l'illaddsn tillndf!lrels{ln fonttl {~r erhvervet. Sna længe 
l''orhmlet er i Kraft, skullt! Hunde om Bord i Fnrt1ljt•r, 
Bom ankomme fra nndre l~autle end de nævnte til cu 
fænlsk Jlavn1 holdes forsvarlig lænkede om llonl1 metlens 
J•'ari!!jet t•r heliggentle i illtvnen. Hunde, som trods dette 
]i'orbutl bringe::~ i I.awl pau. Fmruerne, ville straks være at 
drmhe. - Indf~Jl·sel af Hnntlc fra. lb·laud er forhutlt Wtl 
Jnstm. Bkr. 21:3. September 1870. S. Indførsel af 'Umvo 
og imdro Rovtlyr er forhutlt -ved Jnstm. llek. J. ,JuU 
189.':1, der nwlrhlere hestcmmer, at hvis snadanne ]Jyr 
findes om l.lord i :FnrttJjer, dm· ankomme til Jhcnwrne, 
skulle Ile, mellens Fartnjet ligger i Havn eller Jualetsteds 
har Forhiu,lelse med };and, holde-H forsvarlig læukr,!le om 
Dorll. Komme de i Lttnd, ville rle straks væn• at drrulJe. 

15* 
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187ii. for, at Syg1lonnnen lirke er af smitsom Natur, vil det 
7. Ar•ril . .-ærn IWdrentligt at fortsætte Afspærringen, ikke blot 

saa længe S_rgdonnmm varer, men flesntlen i ot Tills
rum af mindst 4 Uger lH1oYor summe;.; fnlilBhPmlige 
Ophør. Opstanr dt•r under Afspæningstiden Porulflll
nin~ om, at et Dyr er hefwngt me!l Smitte, Hlml det 
straks dræbes og derefter undør Iagttagelsen uf til
h!Jrlig Forsihrtighe!l nedgraves, ligesom clet Lokale, 
ln·ori et indført Dyr sanlerles har y:eret in<lcspærrPt, 
altid hør desiuiiceres, foreutl noget nndot Dyr hc
tra>tlt•r deL I 11Ile fomævnt<' 'l.'ilfrr>lde hor lAmd
fogden og S,rsselmændøne saa -vi1lt muligt skaffe sig 
fornøden sagkyndig Bist:uul Yed Tilkultleise af }[ænrl, 
rler maatte anses for at lmvc særli~ Kendskab til 
_Husdyrlir, og ved at lude Desinfektion fon~tuge af 
Distriktslægen". 

(U!r.) 

187(;. 1{gl. Anordnin~ (Nr. 30), ltYonml ].o y om Skifte 
H .Tau. nf Hmls)IO og l<'ællesllo m. v. at' 30. Nonnuller 187-! 

s1nttes i ]{raft paa l<'mroerne. I Henholrl til tlon He
geriugen ved Lor om Bkifte nf Dmlsho og Fællcsho 
m. r. af 30. NovmnlJPr 1874 § H3 givne Bmnyntligelse 
sættes herred denne Lov med cle nedPnfur anfortP 
IJCinJ>elser, saave! som Ijm· af s. D. om Betalingen for 
(le til Skiftcv-æst'net henhørende PorretningPr m. m. 
f m l. Oktober IS7li i Kmft ]HUl Fn'rflCriH.'; l. I Hierlet 
for § l, l. Led trmdnr fnlgende HegPl: "N fUl r nogt•n 
afgaar Y<'rl Dnrlen, sknl tierom uopl1olur'li~ Pllor i 
ethvert Fnld1 snu 1mart (l!'t efter OmstæJHlighedt•rne 
<11' muligt, g-nrPs Anmeldelse for 8kiftrrt•tten e11Pr 
vedkommende Sys;;;elmand, SfHll pun J?orl:mgendP og 
uden Betaling merldelPr Attr•st om Amnelr!P]S(•n. Sk<>r 
AmneldnlRPU til SysRPhnawlt~n, har llcmw Htrnks at 
gr,re Indlwretning desnngn.nenile til Sidftpretten ''. 
2. 'J:il § l fojes som 3. IJctl; "Hkont J orrlspaa
Jrnstelse Pller anden Begrnxelsescermuoni ordentligTis 
ikke 1mm fon•tages af nogen Prmst1 forinden Skiftt'~ 
rettens eller Syssclmanrlons Attest om Dmlsfal<lcls 
AnmPldelse f1r limn foreYist, lmu flette dog 111Hltagel~es
vis ske i Halllianne 'J:ilfælde, hvor aet har TH~ret UlUU~ 
ligt for n~dkouuncw1e nt amnelde Dndsfaldet, uwn i 
:Stla Fald har pungroldende Pra~st uopholdelig at nnrh•r~ 
rette SyssPlmandcn on1 rlet indtrufne Dmlsfalrl og 
dt•n skete Jordspaakastolso". !l. l Stedet for § 21 ~. 
}Jld. træder fn1ge1H1o Hegnl: ,.Smnmn Straf panlwgges 
den Præst, som gor Hig Hkyhlig i ForsmmnPlse af tle 
ham efter fon•gnaende Paragraf ]>ilHhrilt>wle Pligter''. 
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4. I ti 12, l. l'kt. nmlJyttes Ordene: "snnrest muligt" 187ti. 
mctl :.srw. _snart Umstæmli~lwderne tilstede det". 5. § 13, 14. Jan. 
1. Leu udganr. 6. l St~<let for § 16, l. Led trimler 
følgende Regel: "Begyndelses- og Registrerings for~ 
TetningPr udføres af l:lkilteretten eller ]HUl dennes 
Yeg'UC af vcrlkomme11tlc Sysselmand i Port:ning nH~tl 
2 Yidner, Jnilke under E<ls Tilbud hnve at vurdere 
11oets Ejendele, for "'"'vidt d Pr ikke hertil urlfordres 
særlige Kundsktther, i hvilket 1'ilfæl<le kyn<Jige Ym·<le
ringsm::mul blive at mlmeldc uf Skiftert~tten. Dersom 
<lt•t sem•rc muler i:iki!tet forlanges, lllder Skifteretten 
Yi<lnel'lle bekræfte den ste<lfmulne Yndering mc<l Ed, 
som lllO(ltages i en Skiftesamling. Hvor Begymlelses-
og Hegi.,treriugsforrctningerne afholdes nf Syssel~ 
JIHmden, indfores de i dennes af Amtet autoriserede 
Protokol, og har han efter Forr<'tningens Afholdelse 
snarest muligt at ti!Ktille Ski!terdl<m Afskrift af 
samme". 7. I !i 16, 2. Lml 2. Pkt. udglllt Ordene: 
:.navnlig for s:ui vidt Forretningen er m1fnrt af Sogne
fogden''· l::;om3. Pkt. illl1nkylles: "Hnn· Regish·eringen 
er afholdt .af Sysselmandc~n, har denne at rette den 
na•vnte Opfordring til Aningi'l'TIO og herom at mod-
tage d Pres ]~rklæriiJg''. 8. I S 17 ~. Led pfter ,1Brev" 
tilføjes: ,.eller paa mHlen lll<wle, som i:ikifh,retten 
fimler hensigtsmæssig". 9. l !i 17, 3 .. Led udgaa 
Ordene: "dog hor det i Jleglen ikke vrt're kortere 
end l ng ikke længere end ti UgPr". 10. l ioite<lrt 
for § 22 1. I,ed tTrt'der folgenile Hegcl: "Na11r den 
afdøfle skønnes ikke at hn.ve stnaet i (heldsforplig-
telscr eller at have Arvinger Jmn noget Hted udenfor 
Fmroernc, sker lndlml<lelse ve<l en offentlig Bekendt
gnrelse ;mtd B 1\JnnneclPrs Varsel, tier opslans i rrhors-
havn 1ma. Htmlvanlig 1\Irwde og tillige 1æ::;es ved Kjrkn-
stævne i <lot i:iyssel, h ror <len itfdo<le har haft Bopwl'); 
Fri~ten rt•gncs fra OJ1s1nget i Thon;haYu. ~fna Ilet 
dernno<l antages, at <leu a!dotl" har haft GJelusfor
J)ligtelscr eller har Arvinger ndeufor Pmrnenlt•, inll~ 
rykkes ln<lkaldl'lsPn, wd hilkPu <kr gin<s 6 1\Ia:t-
neilers Yarse11 tillige B (jnugn i de for Skifte.hekt>ndt
gørel'3er i .Almindelighed hcstmuh~ Avist•r, og rcgneK 
l•'risten i saa .Fal!l fra <len i Avisen sidst ste<lfumlne 
BekendtgorelsP, Nam· Skifteretten finder det rigtigt, 
kan lndkal<lelsen <lerhos hekell(ltgores l""' :nHlen 
lwnsigt-snm•ssig l\Intule, navnlig vetl Læsnin~ til Kirke-
strevue i S!nntlige i:iysh•r. 11. 1 \i 22, 2. Led udgatt 
Ord,'Jle: "l~uropa eller paa Islaml eller". 12. l 

1) Se Jltl Anorlln. {Nr. 8~)) 10. Juli li:l7H. 
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I87H. Steclet for § 23 tru~der folgemle RPgel: ,.Skiftesam-
14. Jan. linger aflwl<les i Boet efterlmantlen som , det fintles 

fom(J(h•nt. De tillyses n'd en Hekell<ltgorelse fru. 
Skifteretttmf opsl:uwt i 'l1lwrshavn pan swdranlig 
1\fantlo ogl rriH de i Boet interes:1nrede ere hosatto 
n<ll'l!for 'J'lwrsham, tillige læst yetl Kirkestmmo i 
ilet Il:t:tg::nltlmlllo Sysso1 1) - for sna vitlt Skifteretten 
ikke forot.ræklwr at gire !lem, der skulle ti11mlde~, 
Hierlig }H'rsoulig Underretning, hviU::en ]\:all merldeles 
p:w. rleu llla:ulo, som Skifteretten i hrert enkelt 'l'il
fæl<lo finder lwusigtm:essig; det er tilhult at benytte 
:llllJda]et B re r t• Iler lejet llnrl. Y ars e let, 'l'i<len og 
Stellet bestemmes nf Skifteretten". 13. }\·isten i 
~ 31 forlmngns til 6 llg<>r. U. D<>n i § 50, 2. Led 
fnstsnlte Prist, i hYilken Utlkastnt til Opgorelsen skal 
}j~-?;ge til }ijftersy:n og Ovcnejelst>, forlængPs til 4 UgPI'. 
lo. I ~ 55, l. Led foranelres: "Helten pa11 d <'t 1-ited, 
l1vor J~ol't hehnndles" til ,.l\I.nanc!lstinget i :rJwrs~ 
ham". 16. I§ 55, 2. JJN1 forandres: "14 Dage" til 
"li Ugm·". 17. I § 58, 3. Lod for:mclr<>s: "J3ekPndt
gnre1f.m i A viserne•: til "I.Jmsniug til Kirlwstærne•• 1). 

IK l § Iil, sidste Led forundrPs: ,.D. h 5--4-!l og 
lO" til "N. ]J. 5-4-!1 og lO·'. lll. l § 78, 2. I,et! 
111lgaar sidste Pkt. 20. l ~ 84 tilfoj<>s ilfter "Hjem
ting'': "el h~ r ved 1\IaanPtl:-;tln~J;Pt i 'rlwrsh:tru". 21. I 
§ H:l for:mdrP~: "RettPu paa U et Sted,. h ror Bkiftet 
iwllles·• til ,,I\Iaanetlstinget i rrlwn;JJnru·•. 22. I # sn 
forandres: "Hett<•n pua det i>ted, hror Boet lwlmndles" 
til: :,:i1Jnanndstinget i ~rl10r~harn". Efter "HjPmting" 
indskydcB: ,.Pllt>r ved Afn:medstingl't i rrlwrshavn". Yar-
1-;(']et, mecl hvilket iJPl'HOJHH'. <}pr bo wlPnfor Kredsen, 
skulle intlkaldt>s, forl:eng<>s 'til mindst li Uger. 23. l 
~ 88, 1. og 2. Lctl forlænges 'J:idsfristen "12 Uger" 
til ,,G lllaaneder". 

20. April. l{gl. Resol., lwtr:t'ff()JHle J.JOilllingcr YPI1 ~'horR~ 
]!llV!lS llealskole (se Not<>n til Bek. 25. April 1900 
§ 20 Pkt. 2). 

ll. J uH. J(gl. Uesol., lmnTP<l hifal<les, ut 9 ;, i Hegle
ment for F:Prn Amts Hospital af 3. Pehrnar 18fl7 
for:nu1res") derhen, 11t Hospitalet fra l. OktolJer 1876 
fribJg-Ps for den i I>aragrafen omhuudlede Udhf>taJing af 
200 Kr. narlig til 1Jandkirurgeu og I.~ægon ]HW SndL•m 

l) Se Illl Anordn. (Nr. R\l) 10. Juli lS7lJ. 
2) ne i Resolutionen inddwhlte Hestt:mmelsrr ere ntter mn

th·ede ycd kgl. Uesol. 14. 8eptemher 1S8'2. 
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f'nr Bo1Htnt11iugon uf l~attigpatiPnh:r, saaletlns nt tlmmo 187(-t 
Udgift for :PremtiUon afholdt's af l!1mro Amts l'1attigkusse, R ;Tnli. 
,~H.r sanledes at det ommrldte .Belnb, naar tlor indtrmder 
\iitkanee -i Distriktslmgeemhetlot Jlatt SndC'ro, udelt til-
falder J;tmtlldrnrgtm snm 'Vederlag for Kur og lilot1iein til 
l)ntientor, som for }1attigli:ommunonws Regning ilH1læ}!g{'S 
Jlan IIospitalet, medens (lut tlo -vedkomnwntlo Lmgnr hidtil 
tilkonunen.1ln Vederlag for Lmg-Ptilsyn nwd }'attiglPmmrr 
1Hlenf'or Hospitalet fra smnrne 'l'id lJOrlfalfler. 

(Min. Tid. 1~82 A. Hide 159, Kot<m). 

J{. U. ][. Skr. (til JliskoJlpen over Sjællands11>. Oktln·. 
Sti.ft), l.tYtnTet1 <le.t ti."lladeH Biskopilen at h<•myiu1igo 
] 1rovstt•u for ]"~ær~wrne til, navn ig nnnr l>naslnm 
maattc in<ltræ1Ie :;ærtleles titllig, for <le ugunstig 
stillede Præstef(æhls V cdkommcnde n t tillm1c Jcor
narskoufirnmtioneus H t'll1æggelsc til rrrinitatiH Sondag, 
lHutr Hognt'JH'lPSt og Menighed an!lrngc derom, og 
nanr Jijfh•ranr:;konf-irmatitnlR Afholde1He ikke er lJt•gwrt. 

(Upjstl. Jleskr.) 

Lov (Nr. 147) om J<'oramlring i Lov af 3. 22. IlclJr. 
JIJ.artslH(~) angatwmle Jlrmnuevinsluuulel og Jlræm1e· 
-vinsutlslmmkuiug paa },mroerne. At !len narligP 
Af1,~ft for Benyttdsen af <lo i lJOv af B. ilbrts IHliO 
nugtwende Brmndevinshamlt•l og BrtPntlt~\im;ml.;;kænk
l1ing !J:u-'t Jj""ærøernn ~~ l og 3 omlmndledH BerillingPr 
tilfalr er th•r fra l. April 1B77 at regne Statskassen 
20 Kr. for hver llcvillin~ til nt forlunu1le Hrmm1Pvin 
<Jg lO l{r. for hn11' Bevilling til at ud~krenke Br:t•nlll~
-vin, ntedens den overskydende Del af .AJgiftPrne til
falder Amtets J<attigkasse. 

Kgl. ltesol., hvorvm1 bifaldes, at don ve<l k:<L 1877. 
Resol. 18. August 1850 fnstsatte Betaling nf 28 Hk. H. Fchr. 
for hver 11ligtig Arhej<lsdag, som ikke af vedkomnwude 
præstorns in natura til Anlæggelse af PH Korevej fra 
'l'horshavn uil til <le la•ngst hortliggou<le 'J'orvehoder 
>ed hmnel<lte l3y, forhojes til l Kr. 50 Øre. 

(U tr.) 

Kgl. ltesol., hvorve<l hifaliles, at 1<'mtretiem1en f1. Jnli. 
af Øen J,il!e Dimon, <ler hi<ltil lutr vmret ydet in 
natura, alloses med et narligt \\•<lerlag, hvis StorreJse 
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18i7. fastsa~ttes eftpr den virlwligB Gennemsnitsvæl'di i 
5, .Tuli. Penge uf ile stt)(lfundno Y<IPlsor i Aan•Jwl8fi5--J874, 

saaledes at dot nitfundne Vederlag dter J\Iitl<lelbe
løhet af Kapitelstaksteme for ile nawnte Aar paa 
Dl<l eller ]HUL Pulshoser konverteres til et vist Kvan
hun af diss" Gcnstuntle, at betale efter Inert Aars 
Kapitelstakst. 

(Utr.) 

IS7S. Jnstm. Anor~uing (Nr. :n), lmn·ve1l Bestem-
2Ø.11arts. 111els-erue i lJOV 0111 :Poranstnltninger til at forhimlre 

den asiatiske Koleras Indbringelse til Frum<'I;IW 111. m. 
af 8. ,Januar 1872 indtil videre gøres anvendelige 
Jma elisantematisk Tyfus. I llt>nhol<l til den Justits
ministeriet ved Lov om ]~'oranstaltninger til at forhindre 
den asiatiske Koltmts Indbringelse til }t'ærøcrno m. m. af 
8. ,Januar 1872 * 7 moddelte l3emJndignlse anor1hws 
herrrd folgPIHle: 13estenmwl::wrno i JJOV om .Poran
sttlltninger til at forhindre <len asiatiske Koleras Iwl
hring-else til Fa1l'OL•nw 111. m. af 8. Januar 1872 
Bkulle indtil videre ogsaa V::l're UllYell!lelige paa 
eksantematisk 'l'yfus. 

2!Ularts. LoY (Nr. :lfl) om LigsynJHI!t J.'mrøerne. § L 
Forinden Ligsyn lmr fundet t>tetl og Dødsattest er 
wlstetlt efter lle i dpnne J~ov givne Hegler, m:ut 
intet Lig jor<les, ej lwll<•r lll/HL Kisten lukkes orer 
Liget cllPr Liget fores bort en lwngere Vej; og hu r 
Dodeu Y!l'I'et plmiselig (ndPn forogaaenfle D~Hlskamp), 
mna Liget ikke, forilHlen ovenmPvnte Betingelser Pl'O 

fyldestgjortt>, hensa,th•.s paa et afsides Sted, utlen 
stadigt Tilsyn, pj heller anln·iuges i et Lokale, hnn· 
det ikh <'l' tilstra·kkelig beskyttet mod Knltle. Liget 
af den, som er do!l i sin Heng, maa ikke tagt's wl 
af Sengen, intlen i det miwbte ti 1'imer ere for1o1m e 
eftPr D1Hleu. Hvor Præsten ikke t~r pua H tUllet, paa
lig~:wr tlet -vmlkonunende l{irkevwrge at p:uum, at 
intt•t Lig nedgraves pnn Kirkegaartlen, iormdPn hl'~ 
lwrig Dødsattest er ntlstetlt. Dotisattesten bliver i 
sandant 'l'ilfmhle at atlevore til Kirkevmrgcu, iler 
jgl~n afgiver clen til PræstPn, naar han indfimler sig 
for nt furPtage Jordspaaknstelseu. Por <le Assisteus~ 
ldrkegaarde, der ere aulagtn i nfnides liggende BygdPr1 

hvor ingen Kirkev:~rge hor, bliver der uf Amtmundt>u 
efter Indstilling fm Sognepnesten at !Jeskikke PI! 
'lrurge, der i <len ommeltlte Henseende træder i 
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Kirkevmrgens Sted. § 2. Pna do Steder, hvor en 1H78. 
autoriseret LrPgn er lwsat i en Afstand af ikke over :m,llinrts. 
'{• l\lil fm <let l:ltetl, hvor Ligsynet skal fon•gan, slml 
1 et te foretagt~S af Lægen. Ligger Stedet f!' ernere 
1•ntl 1/ 4 i\lil fra den autoriserede LJPges Bopu>, fore-
tages t:;ynet af to Ligsynsmnmd, nu:(lmiutlrc den af-
dødes Pitcrlndte eller :nulre rette vedkommentie fore-
trække ut tillmide Lægen, eller l'olitiovrighedPn (i 
Thorshavn Lnntlfogden, udenfor 'l'horslutvn vedkom-
mende Sysselmllnil) bestemmer, nt <lette sknl ske. 
Distriktslægerne ere pligtige overalt i deres Læge-
dish·ikt nt foretuge ile Ligsyn, hvortil ile muntte hlire 
knlde<le af l'olitiovrighedPn eller <le uldødes efter-
ladte eller andre rette veilkommenue. § 3. I ethwrt 
Sogn JllUt Landet, hvor efter BPstm;nnelsen i (i ~ 
Ligsynsmæntl man. haves, eller dersom Sognet har en 
storre Udstrækning, i ethYert nf de Distrikter, hvori 
i::lognot i denne Hensemule af I~nnllfogdnn efter l?or-
Hlag af vedlwmmewle kommunale Bestyrelse intlllelesr 
hor der -værn- to JJigRynsmmnd og- tillige en eller to 
HjælpeligHynsmænd til at, tra~ile i Stedet,_ naar nogen 
af hine har lovligt l!'orfal<l. Pau de Hteder, hror 
Ligsyn i l\Iedfor af ~ 2 skal foretages af La'gen, ntl-
nævnes .ligeledes to 'l\fænll til i Lmgens lovlige For-
fald at forotage IJigsynet. Ligsynsn-umul og HjmlpP
lip;synmnwn<l beskikkes af Landfogden efter ludstil-
ling af den kommunale Bestyrdse. IJe ere forpligtede 
til at modtuge og vedhlivo deres Bestilling. mell-
~nindre de maattc -have gyltlig Grund til at lwgmre 
sig fritngne, hvilket bliver at hedømme af LmulfogdPn. 
§ 4. Efter at I,igs)11et er foretaget, udstedes lJ!Hls
attesten af den eller dem, s0111 have wlfnrt Synet. 
Attesten affattes i den af Jusiitsministoriet fore
Akrevnn l!,ormt) og mlfmrdigcs pna de dertil iwl-
rettede trykte Blanketter. Hvor LigB)'IlCt foretages 
af Ligsynsrnmml, kan ilet ikke afholdes, for 3 Dago 
cre forløhnn efter Dnden, mechninclre umiskmulPligc 
rref.-,'11 ]HUL I!,orraallnelse forimlen 1w.ve vist sig. UJHl-
tagelse frn. denne Itegel kan kun finde Sted i HPn-
hold til de ga~ldendc Bestemmchwr om mnitsonnne og 
epidemiske Sygilommc, 1mavel som i de 'l'ilfa~ltle, 
der nærmere manttc blive bestemte af .lnstits
Dlinisteren. § O. .Justitsministeren lader forfattn cm 
V cjledning for J;igsynsmmnil, indeho1demle BeskrirPlse 
af de ·vigtigste Dødstegn, som kunne henyttcs nf La•g-
mæm1, og Anvhming til deres Benytteh~P, smut Ile 

1) So Bek. 24. September 18i8 § l. 
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1878. nvrige Op1.r~ningL~r, iler ]mime Yrr'rc nyttige yeJ Lig-
2~).1\furts. H.fll. Denne Vejledning trykkes og udl<rrercs gratis 

tillige meil et lD:bwmplar uf denne Lov til enhrer Lig
synsmmHl Ye<l hans U<ln:eynelse. Ønsker den wl
nuwnto Ligsynsmand nogen nærmere Opl:rsuing moll 
Hensyn til Benyttelsen af den nnfnrte Vejledning, 
knn lwn derom henvem1e sig til Distriktlægc·u, ]lvpm 
det }HHdi~ger mundtligt at p;ivo hum den efter Om
st:mulighedernn .u~Hln~uiligo Por1daring. § t;, ()p
staar der ved IJ1gsynet Pormmlning om, at Dods
:tarsagen fortj{lner JustitsvæsPnets Opmærksmnher1, 
~kal Lægen ..eller JJigsynsmmmlene nOIJhohlc1ig gnre 
Imlheretning herom til PolitiovrigllP.c en, og Dmls
attesten lJUlll da iklw udstedes, forend denne h:1r til
kl'n<legiYot, at <ler fm dens Si<le intet er til Hiniler 
lll'rfor. I 'l':ilftelde af SPh-mord, saaYel som naar 
IJig <:IJHlrirc~ Personor eller l!\Jstre fimles tlodP_, t•llnr 
nnar .l\I.enuesker ore omkomne red ulrldwlig }!n_>mlelse, 
Bfill ng hror nllers Undersøgelse fi·n. Ilet offentligt>:; 
Sitle er in<lledot i Anle<lning af PI imltr11ffd Dmls
fnlcl~ ·mna l;iget ikke jonh·s~ førmul tlet er umlersngt 
:tf llolitiørrighetlen1 i fornndt1llt Jfnltll) i ]~1onmiug 
mell en af den tillm111t lJrt!ge, og forPntl cl en af LrPgen 
t}ller Ligsynsuuentlene ntlstedtn D1Hlsnttest af Politi
ovriglwllcu {'l' Ion;ynet med Paatugniug om, at (ler 
for !let offentligl's Yt'dkommendc intPt Pr til Hiw1Pr 
for Begran•lsen: AJmhle Vejrligets 13eskaffnnhet1 eller 
mulre Naturforhold la~ggc Himlring i YPjon for, at den 
omhamllc•dn Untlcrsogelse nf I..dgt~t kan fimle Sh•d, 
r.:Jml dog Pra~sti•n eller, nnnr h:m ikke er til Stt•de: 
vedlwnmwnde ]\.irkenerise, efter nt der nf J,;igs,rus~ 
mamUene f'r :foretaget en HJUl vidt muligt nojagtig 
Untlersngelse uf I.Jiget og l )otlsnttPst af d('m er ml
:itPdt, 1mnun tilsted!', . nt Liget hegrav-r•s, dog nt DP
grarelsen ikke fimlPr Stf'tl, for dt'l' er lwngnnet miiHlst 
H Dage efter, at Ulykkestilfældet er i1Hltraar1t eiJer 
Lig·et er hlcven fundet. 2) I nvrigt Pr d t~ t en HPh-
-fnlgo, ut hvor der kan være Sporgsmnal om l\[ulig
he<len af G-enoplirttlse, lHlr undL'r Amrrm· for retl
kommende ofh•r Bt•stemmelsernc i nlmiwle!ig horgm·lig 
::ltrt;l'fe!on § l !J\l intet hertil oigtcnde ::l!itlt!Pinnd!nrles, 
f. l!.kH. retl nt tilkalde en Ln~gc, Pllt·r YPtl nt sng1; 
lljn•lp hos mHlre lJcrsoner, hris en J~:egP ikke straks 
kan skaffes til Stede. !i 7. 0Yertnerlelser af rlenne 
Lov straffes med Pængsel eller Bnrler: for snn -vidt Ger-

1) .lfr. Justm. Skr. 12 .• Tannar lfH~I. 
!!) Jfr. Bek. 2·1. September 1878 § 2. 
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uingen ikke efter J3eHknffeuhea nuuttte metlf,;re en 1S78. 
-større Straf. Sager om Rn::ulmme Jforrmelserr so111 2!L:\In.rts. 
kun ere Htrafhnre efter Ileune Lov, wlen nt fnltle 
iml under HestmnnwlsPI'ne i almindelig lH>rgerlig 
Straffelov nf lO. Fehmnr lSGG, l>ehnn<lleH som o irent-
iirre politisager. § 8. For }.Jigsynet og Dot1sattestens 
UiistØtlelse erlægdes en Betaling af 2 Kr. til La•gen 
t•l1nr til lige Deling mollem Ligs~·nsmrPmlnne. Skal 
]3etalin. gen udredes n f Husm:PIHl, Dagh~~· t~ re,. 'J:j.PlH.'-Sh~~ 
tyewlP, anr1rc Personer i lignende ~til htger PllPr nf 
-~:ierPH efterladte, erh~ggeK kun halv Betaling. Sker 
1Jegrnxelscu llU.tt Jfattignesonets Bekostning, orlæggPS 
fnltl Betnling. Befonlring ydes dter lleglome i Lov 
nf S .• Januar 1S72 mn tlen Betaling, tlnr ti1komnwr 
lAeger pna Fmroerne for U.Prcs }-.,orretningor. Havn 
den nitiodes efterlatlte eller nntlre rette vedkom-
mende kaldt en Læge orcr 1ft l\lil fra hans BojHd 
for at Ryne et I.~ig, yaes der hnm fri Befon1ring og 
]3otaling Bom for et nlmilH1eligt ~ygebesng. Kaldt>:; 
JJægPn til Ligsyn uf Politiovrighellen, hetales hnu 
lwrfor nf det offeutllgn eftm· de i ovenanforte LoY 
af 8. ;J >lllllar 1872 fastsatte Hegler. Por den Attest 
om d elmlindt Bnrn_. smn afgives uf dPn i Anledning 
nf Fødnlen tillmliltc Lmgo, erl:Pgges ingen Bntaling. 
§ Il. Alle paa J<'a·nlerne gmltlP!Hle mldre Bcstem-
uwlsnr om Ligxyn ophnwes. * lO. DPllllC J..~ov trreiler 
i Kraft den J. Oktober 1S78. 

J,o; (Nr. 37) om JordlllllOllerm•senet }Jan }'un·- 2:>.}lnrts. 
nerne. ~ l. }\erøerno im1deleB i et hnstemt Antal 
,1 ordemoilenlistriktm·, ile h Hovolldistrikter tll'lslljmlpe
<listrikter. Distrikternes Antal og Omfang hlirer, 
t>ftPr at PorHt:mc1ers1mherno i Landkmnmunt>rtltl og. 
'J:lwrslmvns Kounmmn1hestyTe1se derom l'l'P hørte. at 
fastsætte af Justitsministeriet efter Imlstilling , fm 
Lagtinget 1). I hvert Distrikt ansættes en .J ord eM 
moder, tlPr skal ho 1nut det Sted, Rom Porstandcr~ 
Bka.lwt fimler hensigtsmil.'HsigRt. § 2. ~1tmleuHulreno 
l>eskikkes nf Amtmanden efter Indstilling fra ve<l
lcommcnde lwmmunnle+ Bestyrelse i Samrand me1l 
Distriktsl:Pgeu. +i 3. l!1orinden nogen kan optuUL 
Ansættelse HOlll Jorc1emotler. maa voilkommelllle havn 
ny<lt Un<leryit-ming og umlm:knstrt sig Eksamen enten 
wtl den· kongelige Fmlsels- og l'lejestiftPlse i Kjohen-
havn eller hos J..~:mdldrurgen i 'Jlhorslunn og erholdt 

l) Se Dele. 2B. August 1878. 
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1878. Attest om at have hestaact PmYcn. JurdenHHlrene 
29.Marts. i Hon•<ldistrikterne skulle sum ncgel være oplærte 
,_ ved den kongPlig-e Fmlse1s- og l)lejestiftf:lse, og wwn

lig hør <1L>ttc alti<l ga•l<lc med Hensyn til Distrikts
jordemødrene i 1'lwrslu!Yn. § 4. Distriktsjorde
modrene i ~.rlwrshavn erltohle i narlig I.Æn hver 80 
J(r.. J'ortlemodrene i de øvrige IIovcddistrilder lon
r;cs, for san vidt. d~ cre ophe::te ved den . kong.eli.ge 
J<øtl'iels- og Plojcshftelsc 1 KJøhenhavn (Jfr. § 3), 
merl HO Kr., ellers merl 40 Kr. De i Hjmlpc<listrik
terne ansatte Jordemødre lønnes merl 40 lir., {log at 
l~onnen for Jordemødrene i do Dish·ikter, hvis hul
hyggerantal iklw overstiger 250, fasts1rttes til 20 Kr. 
for hvor. Efter 15 A:u·s go<l 1'jcnestc tilstoms der 
J ordemoderen et 1'illmg uf 20 l{r., naar Lønningen 
udgør 40 Kr. eller derover, og af J O Kr., nnnr Løn
nin&en kun udgur 20 Kr., lrvilken Bestemmelsu ogs:ut 
gælller for de nu ans:tUc Jordemødre. ]j1int1er vcd
konunenr1e kommunale 13est1Telse, at der ikke er til
str:rkkelig Anledning til at mdrmnme Aldm·otillmgget, 
hulstiiles Sagen gennem Amtet til Justitsministeriets 
Afgørelse. Naar en JordenHHler afskediges pa:t Grund 
af Aliler eller Svugeliglwd, km der, nHUr ve<lkom
mcnde konununaJo Bestyrehw tlnrtil findt~r Anledning-, 
tilla>gges hende en i Jl'orhol<l til ltewles 'l'jl'llestcti<l 
og lJ,rgtigheil af1msHet Pension, der !log ikke mart 
overstige Belnlwt nf den oppc})llarne :utrlige Lønning, 
Aldcrstillil'gget derunder ind befattet. § o. U<lgifteme 
til .Jon1t1IlHHlreues Lonniug og PeusiouPriug samt til 
Anslmffclsen af de for dem nodrendige Instrumenter 
nfJwlder; for ~riwnilm rus V edkomme11tlc af Byens 
Kusse og i Landdistrikterne af vedkommende Sognt\
kasse. Dog wireder .A.mtsrepnrtilionsfonden som 
Hidrag til l..~ønningen nf de Jordemødre, der erH O}l
herte }llltt den kongelige Fødsels- og Plejcstiftelse, til 
hvert af de Horeddistrikter, hvor saarlanne ere an
satte, Pl 13eløb af 20 Kr. aarlig. Omfatter et Jorde
mot1crdintrikt fiere So:,pw eller Dele ui Sogne, for
deles Udgifterne pna de enkelte Sogne1wnunnnnr efter 
Folketallet i de Bygder, der hore til Distriktet. Med 
Hensyn til 1'horsham og det JJanddistrikt, der mll!l!te 
hare ,Jordemoder fælles med snmme. bliver Forø 
holtiet for Burdelingen nf de om1mm11Ctlo Udgifter i 
Nangel af mill<lelig Overenskomst at f:wtsmtte af Ju
stitsminiHf.eriet. Omkostningerne Y ed J onlemødrenm3 
Opl:erelse, derunder_ indbefattet Omkostningerne vetl 
der{•S Hejse til tlet Sterl, hYor de oplwres, og tilhage 
til <Iores Hjem, samt ved Anskaffelsen af <le forn<Jdne 
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Journaler til Brug for dem-udredes af Amtsreparti- 1878. 
tionsfonden. § 6. }for ]J\Hlselshjrul}) og Pleje under2!J.Mnrts. 
]~arselsengen tilkommer der J ordomoderen, formlen -
fri Befor!lring frem og tilbage, en billig Go<ltgnrelse. 
I fommlent Pa1<1 lwstmnmes denne ver1 Hottens Ken-
delse, untlt~r helwrigt Hensyn til JHUlgæltlewloH Stilling 
og ørrigo Forlwl<1, for J!'ødselshjrolpen til 2-8 Kr., 
samt for hver Dag, J ordemoderen efter Begæring 
opholder sig hos Barselhimlen udover den 'ri<l~)dcr 
medgaar til Forlmmingen, til fJO Øre- l Kr. Under~ 
støttes Bnrselkvinden nf l!,nttigvæsenet, hetalor rlette 
Joniemoderen fra 2 til 4 Kr. foru<len fri Befordring. 
Por nt sætte Klyster, tage Vandet og lignmule Bi-
stand, som yt1es KvindL·r mlenfor BarselsengPn, er 
tl ortlPmoilPrtm ogsan berettiget til en hillig 13etaling. 
!j 7. Jor<lenuHlrene ero pligtige til ufort!n-ct at yde 
~mhn:r iotlmHle i Distriktet, som lJegærer Ilet, 1leres 
Hjælp. I Distriktsjor<lemo<lcrous Forfal<l <'l' .Jor<le
motleren i NabOflistriktet pligtig til, sna vidt sn:ulaut 
lmn ske mlen Forsmmneh;e nf hendes eget Distrikt, 
at yde <len fnmndne Hjwlp. Jlfed Hensyn til Udfn-
n~lsen nf ilen's 'J'jencsteforretninger cre .Tordemmlrene 
i øYrigt umlergivne J_Jandkirurgens og Distriktsla•ger~ 
nes 1'ilsyn, og- }wxe cle i deres hele Porhol<l snmvit
tighe<lsful<lt at rette sig efter den dem me<l<lclte nl
mintlelige Instrul{s for .Tonlemmlrc samt Ile BPstPm-
melser t.TordemodernPsenet hetræffemle, som spuere 
mnllttc lJlive dem me<l<lolte. !j S. De .Jor<lem"'leren 
ve<l hendes Ansmttelse tildelte InstrmuPnter vil hun 
Yccl ]flrahæJelse af Bestillingen hn.ve nt tilhagPlevere 
i tilhor1ig Stnwl. Sanvel tlisse som tlm1 ;Journal, 
.Jordemoderen har at fore ovor de i hemluB Praksis 
forekommmule F!-Hlsler, nflevcrr:; til vedkonmteiHk 
J>istriki~lrt)ge, i 1n1s Arkiv ,Journalerne, nnnr de t•re 
1H1skrevne, Ollh('YlU'es. § 9. Overtra~der nogen .Ton11•-
llHH1er de lwwle efter nærva~rende Lov og den hende 
me<lddte lush·nks 1) panhYil<'n<lo J!'orpligtels<>r, slraff<•s 
hnn, for saa villt den nf hende lwgrrncde 1-forsonlso 
ikke eftl~r tlcn ga~ldcnde l.Jovgirning medfJjrer stren-
gere Straf, med BHder, lier tilfahle Amtsfattigkasseu~ 
og i Gentngehwstilfæltle uneler særdPles s1m~r~I'1Hlo 
OmsbPIHlilr]wi1Pr orr navnlirr naar hun gcuta 11UC btti111C · n - ' l"'J r"! n - n 
ltar \-mgret sig vntl ufortovet nt komme til en13nrsel~ 
kviwle, med Bestillingens .l!'ortn,helse. Hris nogen 
;J ordemoder misbruger cl en Fortrolighetl, som et 

1) Instruks 4. Novetn1Jcr 1881. 
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1A78. Prnt1ntimmrr .viser vLltl at betro sig til hende, straf. 
2D.illnrts. fes hun sb·aks me<lllestillinl(ens l!0 ortabelse. !i 10. 

2H . .Aug. 

Nrtar ingen eksamineret Jordemoder kan erlwldeH 
kan YPdkonnnemk kommunale Bestyrelse i Bmnra:ui 
meU Distrilthllægcn foreløbig konstituere en uPksami
neret Kone, der har nfingt. Pnwer paa sin Duelighed, 
til at fort•sbut et Jordcmotlenlistrikt, og tilst11a Jwude 
cl en :i lHPrværencle Lov fastsnUe lwn. § 11. Do i 
11ft'1'\'rt'l'f'IH1c Lo n; §~ _4 og 5 indeholdt!~. B~!stcmmelscr 
olll -;rordemndreues Lrmning h·æcle i Virksomheil til 
<len førstpaafolgeude L Oktober, efter at den i ~ l 
omhaudle<le Distriktsiutl<leling er bleven fastsat af 
.Tus ti h;miuisteriet. 

,Justm. lleken!ltgorelse (Nr. 93) om I!'mroemes 
Intltll'ling i Jordemuderdistrikter. I Henhold til 
Lov om .Tonlemoderræsciwt I->a:t JfwrøcruP af 2H. 
;\fart• l 878 ~ l hentemmer Justit.-ministeriet henetl 
Pfter In!lstilbug af Lagtinget, at Fwrocnw i111lilPles i 
folgemle 25 .J onlP1Ut)(lerdh;triktL11': n) N o r cl er n 1'- r
u e s L m l( e d i s t ri k t: l. Virlerø Hon'<l<listrikt, be
st:taPlllle af: Titlt•nJ. l\In1en, Dchle, rl'oftp og Kv:mlw
fnnul. 2. Svin o Hj:elpetlif.;trikt, bestanmulP n f: ~viuo. 
3. Fnglø lTjæ1JlPt1istrikt, lwstaaewle af: Jfnglff. 4. 
YHags 'Hon•ddistrikt, ht•staaewlc af: Vnag, :1\onlnro, 
1-'trowl, .A:wnll', _ATnefjortl og Skaaldofte. fi. Knno 
Jlja.•I]JPdistrikt, hestaa!'IHle nf: Kmw, Haral<lsnn<l og 
Kknrtl. G. 'l'rollL•nms Hjroi]H'<listrikt, lH>statwnd<' n f: 
'J'rollt;u:es o:.: ;\fml<•<lal. i. Sydn•dal Hjælp<'<listriktj 
l J PSt n :w w h• u f: li usuu1 og Sydrt!(l:tl. 8. 1!1ug]t\fjol'l 
HovH1tli~lri1d, IH'stn:wnde af: FuglPfjonl, Lerrig, Hed
lPrllP~ .Awldjord, XonlrPgoh•, Unt-egjor og Sylln•gott'. 
H. Fuwlings Hjn~lpetliHtrikt, 1H1SiaaPIHlt~ af: Hjor: 
}'nnding. PuntlingslJOtn og 1-Dlded~. l1) ]Jan!lkirnr
gou:; Lmget1istrikt: 1) 10. t;olmuwle Hon•tl!listrikt, 
hestaat>wle af: Stræwh•rJ Skaak, Slmalehotu, SkilH'
ll:t'H, _1:-;olmmHldjonl, LamlmugP, Glihre, Srlltangl'ran, 
fSa1tmt·H, rJ~ol'te: NæB og Hitlerig. 11. Eide Jlon~d
tlistrikt, lwst-a:H•mlo af: Eidn, Lysaa, Sriwuwr og 
Xonlskna1P }llut Ostero H:Jmt 'rjonwdg, JialtiPrsvig, 
LauAPSHlHl (.~ybo) og SaksPil paa Ktrmun. 12. Ye:it
m:mharns }furethlistrikt7 lwsta:wndc n f: Slettt>næH 

1) Ycd kgl. Uesol. 27. Septt•mlHT 1St~;} er t1et nævnte LægnM 
distrikt ddt sattledes, at Jonlemodcr!listrikterne 11, 12, 
17~ 18 og Hi samt u~~ G f1lrstnævute Bygtler nf 13 ere hen~ 
lagte muler YPstmauhnvns 1-"ægedistrikt, og Store Dimou 
{~2) under Sutler1i Lægetlistrikt. 
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IJna Y:tn~n Sltmt Vcstmnnhlt\'Ul, _Vnnl, X:Psset, Kvivig~ 1878. 
t3tyld\:('t tSulitlH1e). Jjcinum og Skjwlling pna Strmuu. :w. Ang. 
lB. Kollefjor<l Hovecl<listrikt, lwstaaendo af Kolle-
fjoril, Ujm·pn, 'l'horsvig, Kvnh-ig og Strmnnn~s JllUt 
:--;trmno :-<amt ()re, SaÆetr:e og l\Iors1a·:mrPs pna Østero. 
14. 'l'horshams Hovcil<listrikt, h .. st:uu•mlo af: 'l'horo-
]lam, Kalhak, Sund, Hvicl<•nrPs, Hojvig, ArgP, Bo, 
J\irkeho, Yelhestrul, Sydre<lal og Nor<lre<lal, llu•d ~ 
.Tordemmlre homJ<le j 'l'horslmvn. 15. Hesto Hjaolpe
,]istrikt, hostaarn<lo af: Ht•sto og Koltm·. lo. NolSil 
Hjwl]J<'tlistrikt, lwsta ae Il< k af: Nols<r. 17. 1\fi<haag 
llnvcdclistrikt~ hL1 stanPIH1l' af: )fitlvnag og R:nH1cnwg. 
lH. t-l(ln:aag Hjwljwc1istrikt~ heHtfHlCntlP uf: Sorraag~ 
1-3o: Gamwdal og Yignm. l!), ::\IyggPIHI'S Hjrt~lpe
tlistrikt, lwstaaentlc n f: ~Iyggcun~s. 20. Nantls llovet1~ 
ilistrikt~ he;.;tn.nr•ncle af: Skopen og Raml. 21. Husl'~ 
yig Hjrt~lpt•llistrikt, hestaacmlu nf: ~knalevig, Hnscvig~ 
Dal og ::-Jlmrrrm:e;;. 22. :-:\knn Hjæ1pt•l1istrikt, he
stancntle nf: Hkuo og Stor<) Dimon. c) Rndero 
La•getli:drikt: 2B. Kva1ho I-fovec1(1istrikt, he
stnm•wlo nf .Kvnlho og KYahig'. 2-t. '1\·(•r:ut Hon-'tl
tllstrikt, 1H'staa<-'1Hlo n(: Pamicm~ rrraugisvnng, rrn·rna, 
F'r01leho og {/Jnlerig. 25. Yang Hore<ldistrikt, hc
sta:H•ntlc af: Hove, PorkcrP, Na•s, Yaag, Lohra, f Jgrmli: 
Vigerllil'g og Rumho. 

,Justm. Uek(•ndtgurelse (Nr. 103) om Fornndring :!:l. Sept. 
i_ t1e Ht•g1er, hrm·t•fti•r l>rist•rnc }Hta ·raa nYnskt•t lTld, 
1Jannneskint1 og lloser i Ht•n1w1t1 til Lm· om K:l-

l,itPI. stnks.ten l'"." F'."''nern<o n f l. Mnj. 18()8 ~ 3 km.nw 
J<'S!<'UlllH'S Pltcr et vist ForlwM 1il Tro,]er. P:m 

.Tn!'titsministcriets dProm UPtllngtr allPrnudPrdauig~te 
Fon•stilling Pr d<'t uwll'r 18. t1. l\f. a1h•rnaaclig~t hi
fn1Uef', ut- de i Bt•kem1tgorP1sP nf 16' •• Januar 18WJ 
iJH1eholtUo ]~eglor. hvorPftPr Pri:·H'rUP pnn rna uvnskl't 
Uld, JJ:tiUUH't_.>ldncl og Huser i I-f<•ul1olcl til Lov om 
1\npitelstnksten for F:noenw af l. ~fnj 1HG8 ~ a kmnw 
hcntennnes dter et -vist Vorholtl til '.Projer, fornm1rPs 
tlPrlwu: a t Pri:wn ]JalL T:t-a nraskPt Ul cl ansrPttPs eftc>r 
tlen gnnglmre I>ris ]Hm 'rrojPr efti'r Borholdet: (111 
11/ 2 Pds .. 1'mje -~ il"/., 1'<1. Tna masht Ul<L en 2 
I'<k 'I'r<IJC - 5 1'<1. r11n n;oasl«~l Uld, eu 21/2 I'ds. 
'PrOJP ,,~··"' :tP/.1 Pcl. raa urasl_;;:c•t l 1l!l, sanluclPs at clt•n 
for 1lisse lJ~rojPr 1H1flllHhw GPmwmsuitspris 111'. J?nwl 
T:t:t uvasket Ul r! hliwr a .. mws Knpitelst"];stpris, samt 
a t P t };t\mmesldnd nordenfjords Tt~gues = 11f., P t l. 
ran uvasket Uia, et LtmuneskilHl S(mtlenfjon1~ rCgues 



2·10 tTustm. J3eJ.;:g. nng. J)odsattcster JHl:l. J~æroorne. 

1878. = l 1'<1. raa umslwt Uh1, et Par l'ulshoser reg-nes 
23. Sept. •= 2"1/ 16 1'<1. raa uvasket Uld, et I'ar 5/ 1 Alens Hoser 

regnes = 27/ 61 Pd. ran m·asket Uld, et Par l Alens 
Hoser regnes= F/8 Pd. ran 11msket Uhl. 

24. SeJJI. Jnstu1. Ilekmultgørelse (Nr. 10!) angaaende 
ll(Hisattester Jlall ];'ærøerne. I Henhol<l til § ·i i 
]~urPu af 2H. 1\T:trts d .. A. om l..dgsyn JHUl Fwr'ot>rne 
lws!t•1unws herred folgende: § l. De trykte Blan
htter, JllllL hrilke D<~tlsatlcster skulle udfærdiges, er
lwl.tll's u11lerPrede ]w~ Sogllt'}Jræsterne. B lan. ketterne 
ert• Slutledes lydend•• :1) A. Døtlsattest, utlstedt n f en 
La•gP. (Fmroerue). -- -- B. Dødsattest, utlstedt af 
Li~synH11l!Pl~r1. (.E m roerne). - - -- C. DotlsattPst, 
mlstetlt af Lwger vetl Heinnord og anden v ml ulykke
lig Hwlltlelse intltruffeu jllndselig Dotl. (Ji'mrøerue). 
-- - - Il. Dlltlsattest, udstmlt af Ligsynsmmml ved 
SeJrmord og mulen vell ulykkelig lfænddse imltrnffPH 

lllwheHg Død. (Pæruerne ). - - -- § 2. I de i 
Jonm af 2~l. lilarts d. A. § 6, 2. Stykke, omhttndlctle 

'l'ilfil'l<le (nitl Selnnord, RfUlrcl som nuar Lig opdrive, 
Per~ouer eller Fostre fiwlt>s llntln, eller nanr .l\Ienø 
neskrr Pre omkomne vetl ulykkelige Hwm1Plser, SlUt 

og hvor ellers Uud1~rsogelse fra det offentliges Side 
<•r indletlet i Anledning af et indtrufft'l D!lds!al<l), 
Rkal D1HlsnHl•st1m uf La~gen eller Lig~yusmanulene 
t'Utt'n rwrsoulig ovm·lcvcres eller i forseglet Konvolut 
Hl•ndes til vedkommende l'olitionighed (i 1'lwrsham 
IJatHlfogllen, utienfor rrhorsharn Sysselmamlen :J~, hrorw 
hos Duplikflt af Attesten smntitlig tilstilles I rtPst<'n 
eller, naar han ildm er til Stmle, rc!lJwmlllPlHle Kirke~ 
ya•rge, i hvilket Hitlste Pul!l Politiørriglwtlou under~ 
rettes tlt•rom. Denne tager Afskrift af D,ttlsatteslt•n 
og tillmgesl'tH1er Originalen m ml fonHHlPn Panh•gning 
til Prresten (KirkenPrgen), hvorefter tlnnlf:t~stelsen 
kan forPgau. Er der hengaaet milHist H Dage t 1fter, 
nt Ulykkestil!æltlet er hultraadt eller Liget m· lJlm·pt 
fumlet, og Dotlimttesten, forHJCllCt mca Paa.tegniug af 
Politiovrigheden, ikkø fort•ligger, kan Præsten (Kirke~ 
v:Prgeu) tilstPtle, at Liget lH'grnn•s, men i 1ma Palll 
hliver <'Il h<'krrl'ftet Afskrift nf Dnj•likntet nf DCHls
attestlm snarest muligt at til;;tille )olitiO\Tighetlt•n i 
fm·sc>glt•t Konrolnt le!lsnget af Unlh•rretning om, at 

t) Formularerne udelades lwr. 
2) If!Jlge Justm. Skr. 3. Juni 1898 og 18. Juni 1D01 (_lu:gge 

utr.) skal })fHlsattesten ogsna i tlt·n øvrige l>el af Syd~ 
strnmø llræstPgtult1 samt i Næs og Sjo\' Sogne af Østenl 
I)rmstegæld tilstilles I.nn(lfogtlen. 
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Ilet.,'l'<tYeh<m har fundet Sted. !j 3. Saafremt et Lig li->78 . 
. øn.s.."kes hegr~vet uclenfor PræStegældet, afleveres Dotls~ !W. SerJt. 
attesten til Sognepræsten for det Præstegæl<l, i hvilket 
n.Hlsfaldet er sket. Denne opbevarer Attesten og ud
fa•rdiger et Duplilmt af samme, hvilket medfølger 
J,iget og tjener til Legitinmtion for den Prmst, der 
foretnger Begmvelsen. § 4. Ovensiaaende Bestem-
melser trrerle i Kraft den l. Oktober 1878. 

IL U. ]\[. Skr. (til Amtmandon og Provsten l'"" ·1. NYbr. 
l~'rurøerne), hvorved det pnnlægges Amtmonden og 
ProYsten at drage Omsorg for, at der for I!'remtitlen 
W<1 Opførelse eller Istandsættelse af Bygninger pua 
Jfæroerne, der sorh~re umler Ministeriet for Kirke~ 
,og Untlervisningsvroscnet, bliver taget lwhørigt Heuø 
S,Yll til san ,·idt muligt at følge de Anvisninger og 
Vink, som indeholrles i en i l\Iinisterialtidende for 
1H78 ·B., Side lln0-ll2, op tagen, af Arkitekt Amberg 
.afhriven ,;Tw1beretniug om de Bygningsnesenet i Al
Jninllelighetl vedkommende }"'m·hold pan FænJerne"~ 

(Gejst!. lleskr.) 

l{gl. Resol., lworvecl tillades, at de tyende 'fuvler, 1»79. 
·der hidtil 1uwe været mulmarnn verl Gudstjenesten i 10. Fehr. 
'l'lwrshams Kirke til Fordel henholdsvis for Kirken 
og de fattige, fremtidig JllUU henstettes i } 1orkirken 
i Stedet for at omhrores. 

(GejstL lteskr.) 

Justm. Jleglement for Skytisvæsenet llRa Fær
oenle. I Kraft af den Justitsministeren ved Lov om 
S~ydsv:esenet p au Færøerne af 17. ~!arts l8ii5 ~ 8 
gnne Bemyn<ligel"' anordnes hcrvetl følgende Regler 
nwd Hensyn til bemeldte Skydsvæsen: § l. Skyd
sen, der bestilleB lws Skydsskafferen, gaar fm Bygd 
til Bygd. Imidlertid maa de rejsende ikke landsæt
tes paa Urlner1 meU.mimlre alt tlcr er saaletles til rede, 
at de kunne befordres vitlerc merl første rette Strøm
fald. I<Jr rlette ikke Tilfældet, flyiles Skydsen til 
næste Station tm;d det samme l\lanrlska]l. l\Ierl Hen
syn til Embetlslægernes S1."Yrls forholdes som hidtil, 
og for øvrigt er enhwr berettiget til verl fri 0Yer
enskomst at slmf!e sig eller yde Skytis for længere 
~'nre. § 2. Det {lYerlades i hvert <'nkelt 'l'ilftelrle 
til Overenskomst mellem Skydsskaffercn; PurmantJen 

16 

3. Juli. 
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1879. og den rejsende, hvilken Band og hvor stort l\Iand-
3. Juli. skab der skaludsættes til Skyds. I 'l'ilfælde af Ueni!)'

hed slml den reJsendes JJ'orlangendc om at crholue 
den større Baad tages til .l!'ølge. De Heste, . der be
llyttes ved Skyds til Lands, lader Skyelsskafferen bringe 
til Stede fm liaugen ved skyds]Jligtigt Mandskab, som 
rierfor erholder en af Skyelsskafferen i hwrt enkelt 
'l'ilfælde fastsat Betaling. 13esværinger over StøiTel
sen af denne Betaling afgøres af vedkommeude Syssel
mand. § 3. Skyelsskafferen eller lums ll!edhjælper 
bør straks vetl Bestillingen tilsige Skydsen, og Mand
skabet har da uvægerlig at møde efter 'l'ilsigelsen, 
saa at Skydsen ikke OJ;holdcs efter lilandskab over 
l 'l1ime, naar Folk ere l1jemme. Antager nogen, at 
han er tilsagt udenfor sin Tnr, skal han desuagtet· 
mølle og nelføre Skydsen, men kun si<le:n klage 
til Sysselmanden, der, naar Klagen findes hegrundet, 
har at Jmase, at den paagældende erl10lrler Erstat
ning i nmste Omgang. Gaa.r Rejsen til Søs, bestemmer 
Forinauden pa<t Baarlen un<ler sit A11Bmr Afgangs
tiden efter Strømfaldet og Vejret. Gaar Rejsen til 
I,amls, er Skyelsskafferen ansvarlig for, at den tilsagte 
er duelig til at ndfore sin Pligt i det paugældende 
Tilfælde. Hvor mange Personer og hvor meget Gous 
der kan medtages i en Baad, beror paa Formanden 
og afgøres efter Bandeus og V ej r ligets Beskaffenhed. 
§ 4-. I Henhold til Bestemmelsen i Lov af 17. lilarts 
1865 § 4 bør der, naar ikke Nødvendigheden fordrer 
det, paa Søn- og Heiliodage saavel som paa Valg
<lage ikke skydses til Tider, hvor Skydsens Udførelse 
vilt1e liindre lifandskabet i at deltage i den offentlige 
Gudstjeneste eller i den paagælilende Va1ghnndling. 
§ o. Skydshaaden skal være ren og llfandskahet ædru. 
liføder nogen i beruset 'rilstand, vises han tilbage, 
og, saafremt han Aftenen forud er bleven tilsagt, 
straffes han med Bøder. hvorlws en anden lifand straks 
tilsiges i hans Steil. Ligeleeles ifalder clen Bøder, som 
pa:t Rejsen bliver beruset. Er den rejsende beruset, 
skydses han ikke, før han er ædru, og den erlagte 
Betaling tilhage helales ikke, men kommer det tilsagte 
Mandskab til gode. Skyrlsmandskahet, der skal be
fordre en rejsende, afhenter lums Bagage i det Hus, 
l1vorfra han paa Afga11gsstedet tager bort, og afleve
rer den i det Has, h>or han paa Ankomststedet tager 
ind. Saa>el den rejsende som Skyelsmandskabet skulle 
behandle hverandre med Høflighed. Tilsidesættelse 
heraf saavel som andre Uordener stmffes med Bø
der. Alle Klager fremføres for Skydsskafferen ]>aa 
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Ankomststedet. der har at anmelde dem for Syssel- 1879. 
manden til videre Undersøgelse og Forfølgning, mn 3. Juli. 
l1vis Udfald Klageren stedse hør unclerrettes. § 6. I 
Jlrivat Øjemed kan Skytis l,m forlanges til at for-
skaffe rejsende med deres Rejsetøj og Breve Befm·-
driug. :Med Breve kunne følge Pakker eller andet 
Sendingsg()dsJ som dog i privat Skyds ikke maa have 
<Jn Vægt af over 10 Pil. Naar Skydsen gaar over 
Land, betragtes Breve og Palllier af over l Pds. Y ægt 
som Byrde. § 7. Enhver Skyds er pligtig at med-
tage de Breve, der henligge hos Skydsskafferen · til 
Beforddng ad den. Vej, Skydsen gaur. Breve leveres 
paa Ankomststedet til Skydsska:fferen eller til den, til 
hvem Brevet er stilet. Smaa Pakke1· kunne medta1;5es 
i Baad. naar Pladsen og Y ejrliget tillade det, dog 
uden at den rejsende hen·ecl i nogen Henseende for
ulempes. N aar Breve sendes i UOJlholdelig Befordring, 
skulle de bdnges frem saa hurtig, som Vejrliget til-
lader det. Afsenderen tegner uden paa Brevet "Uop
l!Oldelig Befordring" samt. for saa Yi<lt Brevet ikke 
er forseglet med Embedssegl, Afsendelsesdagen med 
sit Navns Underskrift. De, som ere berettigede til 
i det offentliges Tjeneste at afsende Breve i uop
holdelig Beforddng, skulle narlig til Amtmanden i!1d-
sende en Fortegnelse over de af dem sanledes i Aarets 
Løb afsendte :Breve med Angivelse af, i hvilken An
ledning Brevet er sendt. Enhver, der i Embedsmed-
før afsender Brev med Skyels til uopholdelig Befor-
dring, skal 1111derrette de øvrige i Bygden boende, 
som ere berettigede til slig Afsendelse, om Skytisens 
Afgang; men Skydsen afgaar, naar liekvirentens Post 
er afleveret. § 8. For Skydsning betales: for en 
Baad 1/, Dagløn pr. Mil; for en Mand til Søs 1/ 3 Dag-
løn pr. 'Mil og til Formanden en halv Gang mere; 
for en :Mand ·aver Land 1/ 3 Dagløn pr. Mil; for en 
l\Iand mml Byrde overLand 1/2 Daglønpr. Mil; for 
en Hest 1/ 3 Dagløn pr. l\Iil; for Skydsture, der ere 
kortere end 1/. Mil, Ileregnes Betaling som for 1/ 4 1Y1il. 
For Tilsigelser erlægges 4 Øre for hver tilsagt 1\laml 
til Skydsskafferen eller, for saa vidt 'l'ilsigelsen hesør-
rres af hans l\Iedhjrolper, da til denne. En Mands 
Byrde over Laud maa ikke overstige 50 Pd. lllilene 
Ileregnes efter den vedhrofterle, under Dags Dato ap
]Jroherede 1'abel 1). :Mandskabet maa under Straf af 
Bøder ikke forlange yderligere Betaling end den, det 
erholder gennem Skydsskafferen. Den ovennævnte 

1) Er ikke optaget i nærværende Samling. 
(l*) 16* 
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1879. Betaling erlægges for Vejen, frem, men for Yejen til
il 'Juli. bage _ erlæt5ges intet! 1nedmindre den samnte Skyels 

· fører Tejsende tilbage igen . eller medta~er Breve til 
uopholdelig Befordring, i. hvilket Falrl l!alv. Betaling 
erlægges for 1'ilhagevejen. § 9. Reglement for Skyds
nesenet paa Færøerne af 20 •. 11iarts 11;365 OJJhæves. 

10 .. J "l i. Kgl. Anordning (Nr. 89) om F o ramlring af den 
i Anordningerne af 13. Februar 1873 og 14. Januar 
1876 foreskTevue ·Bekendtgørelsesmaade f'or Skifte' 
indkaldelser o. des!. paa Færøerne, Efter tit Vi ved 
alleThøjeste Bevilling af Dags Dato have autori
seret rlen paa Færøerne urlkommende Amtstid1mde 
Dimmalætting til Optagelse af retslige og andre offent
lige Bekendtgørelser for bemeldte Øer 1), foranures de 
i Nr. 2: 6, 9, 13, 15, 17, H>, 20 og 23 i Anordningen 
af 13. Februar 1873, hvorved Lov af 25. Marts 1~72 
om Konkurs samt om norrle Fonmilringer i de gæl
dem1e Bestemmelser om l3 ant og_,Eksekution er sat 
i l{raftpaa Færøerne, og~fle i l~r. 10, 12 og 17 i 
Anordningen af 14. Januar 1876, hvorved I.ov af 30. 
November 1874 om Skifte nf Dødsbo og J!'ællesho 
m. v. er mlvidet til Færøerne. indeholdte Bestem
melser om Bekendtgørelse ved' Opslag i Thorshavn 
og Læsning ved Kirkestævne · nf Skifteimlkaldelser 
111. v. derhen,. at Bekendtgørelsen, saa !muge. der paa 
Færøerne udkommer en til Optagelse af retslige og 
offentlige Bekendtgørelser autoriseret A.vis, skal ske 
vea IndrykkeJse i denne, saaledes at de foreskrevne 
Prister ref,'118S fra den sidste Bekendtgørelse i Avisen. 
Denne Anordning træder i Kraft tlen L OktolJer cl. A. 

111 . .Juli. .Jnstm. Bekemltgorelse (Nr. 90) om Taksten for 
Imlrykkelsø af retslige og andre otrtmtlige Bekendtgo· 
re Iser i "Dimmalmtting, Amtstidendefor Færoerne". 
Da Bladet ,.Dimmalætting, Amtstidende • for Fmrøeme" 

1), Vell anf: Bevilling er det tilladt, at nævnte Blad indtil 
videre maa autoriseres til Optagelse af retslige -o·g -- amlre 
offentlige Belwn!ltgørelser, sorn efter- nngældCndc eller 
fremtidige Regler skulle otfent1iggf1res ved IndrykkeJse i 
en Avis Jlaa l<'ærøerne. sum t at Aktieselskahrt "Færø 
Amtstitlendes Bogtrykkeri;; ligeledes hultil vidf're maa udw 
give fornæn1te autorisert~J1e Tidendt-, hL a. paa Vilkaar, 
at den udgaar mindst l Gang ugm11ig; og at 1ler- uden Be
taling i Tidruden optages, hvad der efter fremtidig ml~ 
kommende Love og Anordninger af Øvrigheden _deri skal 
lJelwndtgøre&, sanvel som hvad tlcr af :J.Ilnisterlerne for~ 
Ianges indrykket i madet, 
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ml nllerhojeste Bevilling af Dags Dato 1) er antori- 1879. 
seret til Optagelse af retslige og anrlre Bekendtgørelser, 10 .• Juli. 
so:n skulle offentliggøres vetl Indrykkeise i en Avis paa 
Færøeme, fastsættes herved følgende 'l'nkst for Ind
rykkeise i hemcltlte 'ridende af Bekendtgørelser af 
den ovennævnte Art, for saa vidt de ikke lrurmP 
fordres optagne mlen Betaling: l. :Hor hver af de 
ommeltlte Bekendtgørelser erlægges 25 Øre uden Hen-
syn til, om rlen indrykkesoen eller flere Gange. 2. Des-
uden erlægges for hver Linie eller dens Piaels 10 Øre 
for hver Gang, Indrykkelsen sker, Silfiledes at_ Bereg-
ningen af Liniernes Antal og Plads sker efter Petit 
Fraktnr, uanset lnilken Skrift der benvttes. En Linie 
udgør 40 Bogstaver Petit Fraktur. 3. "For hvert Num-
mer af 'l'idenden, der leveres vedkommondo fLTer
terende som Legitimation for, at Indrykkelsen af den 
paugældende Bekendtgørelse har fnntiet Sted, bettties 
ll Øre. 

Jushtt. .Bekeitdtgørelse (Nr.115) om Karautæne-lH. Okt. 
undersøgelser af Skibe, (ler ankomme til Færøel'Ue 
fra Ste(ler, hvor smitsomme Sygdomme antages at 
lrerske C}Jidemisk. I Hen!JO!d til den Justitsministeren 
ved- Lov om Foranstaltnin-ger til at forhindre den asiatiske 
Koleras In'dhringelse til l 1ærøcrne nf 8. Janmir 1872 § 7 
meddelte Demyndigelse fastsættes herved følgende: Skibe, 
der ankomme til Færøerne fra· et Sted, hvor Kolera, 
Kopper, eks:mtematisk Tyfus eller andre Sygdomme, 
}JUa hvillm Bestemmelserne i fomævnte Lov af 8; J a-
nnar 1872 maatte blive bragte til Am-endelse, ifølge 
derom udstedt Bekendtgørelse antages at herske epi
demisk, slmlle, for saa vidt Lægen ved deres Ankomst 
er fraværende, af Politiøvri~heden knnne frit11ges 
for den ved O\: en nævnte Lov, Jfr. Anordnin"erne af 15. 
April 1872 og 2G. Marts 1878, pMhnt1ne Lægeunder
søgelse, for sall vidt Skibets Fører til Stedets Øvrig-
hct1 afgiver en Erklæring om, at han ikke lmr eller 
paa Rejsen har haft tløtle eller syge, demntler . dog 
ikke indbefattet tilskadekomne. om Bord. Erklæ-
ringen affattes i følgende Fonn; Undertegn ml e Fører 
af. ......... kommende fm ......... erklærer herved 
J>aa Ære og Samvittighed, at jeg ikke har eller paa 
Rejsen har haft syge eller døde om Bord. 

1) Se fottige Note. 



24fi Lov om Amtsrepartionsfonrlens-Skatton. (6) 

1880. Lov (Nr. 8) indelwltlemle nærmere Regler for 
6. Fe hr. U dskriming af Skatten til A.mtsreJmrtitionsfonden 

paa Færoerne. De til Færø Amtsrepartitionsfonds 
Fornødenheder nødvendige Beløb tilvejebringes som 
hidtil ved Udskrivning paa Amtets matriknlerede 
,Jordegods. Dog kan Lagtinget bestemme, at indtil 
en 'l'redjedel af det Beløb, som noget Aar skal ud
skrives paa .Jordegodset, lignes Jlaa <le i Amtet 
værende K01nmuner og udredes af disse 1ma samme 
:Maade som deres øvrige Udgifter. Bestemnwlse herom 
tages for et Aar nd Gangen, og ~,ordelingen }Ja:t
Rommunerne fastsættes særlig for hver Gang saa~ 
ledes. at Halvdelen fordeles efter Kommunernes 
Markotal, en Fjerrletlel efter J!'olkemængden ved 
siclste Fol1wtæ11ing1 og en Fjc~rdet1el efter I.~ngtingets 
Skøn. 

28. Febr. Justm. llekendtgørelse (Nr. 19) om en For-
andring i lteglement for GrimJefangsten pan Fmr· 
øerne af 5. ]<'ebruar 1872. l Henhol<l til den Justits
ministeren ved Lov om Grindefangsten paa Færøerne 
:tf 29. December 1857 § l. givne Bemyndigelse fast
sættes herved efter Lngtmgels derom gjorte Ind
stilling følgeude Forandring i og Tillæg til § 20 
Litr. f. i det under 5. Februar 1872 ndkomne Regle
ment for bemeldte Fangst: For hortkomne eller helt 
beskadigede Hvalvuaben udleveres der de paagælrlende 
skadelidte, i Stedet for Skadeserstatning i Penge, 
Hvalyanhen af Staal, som Sysselmauden .. ]Jesør"'" 
anskuffede og udleverede for den i hvert enlwlt Til
fælde . nellagte SkadehvaL 

22. Juni. Il. U. M. Skr. (til BiskoJlJ!Cn over Sjmllttn<ls 
Stift). I Anledning af en Indberetning fra Provsten 
for Færøerne om, at Lagtinget eftnr hans Opfordring 
havde vedtaget, at der foreløbig hvert Aar under 
Sognepræstens Ledelse skulde holdes Syn over Myggo
næs J{irlæ, udtaler :Ministeriet, at det ikke finder det 
fornødent at meddele Approbation }Jaa denne For
anstaltning, der ildw har ganet ud J>aa at incirette 
noget egentligt Syn, hvis Bestemmelser ere bindende 
lige over for Kirkernes Overbestyrelse, men maa be
tragtes som en Skærpelse af det i Kane. Skr. 29. 
April 1826 ommeldte narlige saakaldtc Eftersyn af 
Kirkebygningen, der har til Hensigt at sætte Kirke
bestyrelsen bedre i Stand til at sørge for dens Ved-
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ligeholdeise og sanledes heller ikke i .de Aar, da 1880. 
Provstesyu re;~ehnæssig skulle afholtles, kan træde i 22. Juni. 
disses Sted. Derimod paulægges det Provsten, naar 
Vejrforholdene eller deslige Omstæn<li&heder lmve 
forhindret ham i at tage <let berammetie Syn .omr 
en eller anden Kirke og nø<let ham til at forbigaa 
ilenne, da at konstituere vedkommende Sognepræst 
til Jllla Pmvstens V egne at holde Synet over Kii·ken 
i Forening med cltl dertil ndmeldte Synsmænd, af 
hvilket Syn Udskrift vil være at indsende af Provsten 
til Biskoppen i Forening med de andre i Aaw'ts Løh 
afholdte Provstesyn. For øvrigt udtaler :Ministeriet 
angaaende Kompetencen til at træffe Afgørelse i 
Spørgsmaal vedkommende J?orandringer mecl Hensyn 
til Synenes Ordning, at,. lmtd rle almindelige lige 
over for Kirkernes Overbestyrelse hindende Syn an-
gaar, -høre saadanne Spørgsmaal under Biskoppe11 og 
:Ministeriet, uden at den Omstændighecl, at det 
ifølge Lov 15. April 1854 § 12 rl. tilkommer Lag-
tinget at tage Bestemmelse om Anvendelse af Kir-
kernes 1\Iidler, ]mn, hvis saadanne Omordninger i 
Synsvæsenet skulde medføre forøgede Udgifter for 
Kirkekasserne, bevirke, at Lagtinget i Stellet for 
Ministeriet skulde kunne afgøre Sagen; det Inaa, der-
imod, efter at vedkommencle Anliggende nJ Provsten 
har været forelagt :Ministeriet gennem Biskoppen, 
vær e Ministeriets Sag at skønne om, hvor vidt det 
er fornødent at indhente Lagtingets Ytringer, hvilket 
cler navnlig vilde være An1eaning til, nuttr clen: Por
unstaltning, hvorom der maatte være SJlØrgsniaal, 
ikke haV<1e Hjemmel i den pan Færøerne gælclemle 
almindelige I-lovgivning. 

{Gejsil. Hesl<r.) 

K U. lll. Skr. (til BiskOjJ]Jen over Sjællands s. Nvur. 
Stift). liVori udtales. at tler efter N. L. 2·~12~7 til
kom.:iner Præsterne' paa Færøerne Ret til Højtidsoffer 
eller saakaldt Præsttal, og at dette, dn dets Størrelse 
ad s ædvansmæssig Vej tilstrækkelig er fastsiaaet i de 
forskellige Præstegæld. formenes at kunne indtlriYes 
ved Udj;antning. · 

{Gejst!. Reskr.) 

Lov (Nr. 3) om Foraudring i Loven af17.11larts 1881. 
18 65 Olll Skyelsvæsenet vaa :Færøerne. § 1. Ud- 14 .. Ton. 
gi f terne ved Befordring af Medlemmerne af de kommu-



248 LoY om -Fornndring af Skyds1oven. (8) 

1881. nale Forstanderskaber, af Sognekommissioner, Skole-
14. Jan. kommissioner og Valgbestyrelserne for de kommunale 

Valg, nnar tle i Anledning af deres Bestilling maa 
foretage Rejser i Sysselet, samt Halvdelen af Ud
gifterne vecl Sysselmændenes Skyds paa <leres aarlige 
Omrejser i Sysselet skulle pauhvile Sysselet alene, 
saa!ecles at tle, hvor Sysselet bestaar af flere Kom
muner, udredes af disse i Forbold til rieres FolketaL 
§ 2. Bestaar en Kommune af flere Sogne, bliver <len 
Andel af Skydsudgifter, der falder ptll1 samme, san
vel af de for Sysselet særlige son> af de Skydsud
gifter, der ere fælles for Amtet, uf Kommunens For
standers1mb at fordele pua de enkelto Sogne i For" 
holtl til deres FolketaL § 3. Paa Grnndlag af det 
J!'orhold, som i det nærmest foregaaende Regnskabs
nar har fundet Sted mellem de Skydsudgifter, der 
efter foranstanende Regler sl{ulle betragtes som sær
lige for hvert Syssel, og de fmlles Skydsudgifter i 
Sysselet, har Lagtinget at hestemme det Beløb, som 
Irrer Kommune har at pauligne til Afholrlelsen af de 
særlige Skyelsudgifter , for det kommende Regnskabs
nar, og ville i øvrigt Bestemmelserne i Lov af 17. ]farts 
1865 § 3 komme til Anvendelse med Rens),! ·til de 
heranihandlede Udgifter. § 4. Denne J,ov træder i 
Kraft den L Oktober 188L 

IS. ~!arts. Lov (Nr. 35) om Ophmvelse ar den f" ærøske 
Nmbbetold. § l. Den ved allerhøjeste Resolntion af 
21. November 17 41 paabudue N æhbetolr1 ophæves. 
§ 2. Næhbetolrlfondens Kapital og Pengebeholtlning 
tilfalder den wd det under 18. April 1832 allerhøjst 
konfirmerede Regulativ oprettede Fonrl for for
ulykkedes efterlarlte paa Færøerne som en Forøgelse 
af stumnes urørlige Kapital. 

23. A1,rii. Lov (Nr. fi9) om fl'emmetles Fiskeri under 
Færøerne. ~ L 1) Drive fremmede Nationers Fiskere 
noget som helst ],iskeri under l!,ærøerne indenfor den 
Grænse, hvor dette er forbeholdt danske Unrlersaatter, 
strafres rle merl Bøder fra 20 til400 Kr. § 2. 1) Samme 
Sb:af rammer fremmede Fiskere, der "bringe deres 
Fangst i Lantl for der at tihirke samme. Cl.'ilføjes 
der herved nogen Skade, bliver denne derhos at 

1) Jfr. Lov (Nr. 5) 14. Januar 1899. 
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ersttttte efter l;ovgh-ningens almintlelige Grunilsrot- 1881. 
ningeT. § 3. ') Hver Gil.ng et fremmed Fiskerskib 23. Apn1. 
Bøger Htn·n 2) l' an. Færøerne for at have Forbindelse 
me1l Land, har Skibsføreren snarest muligt efter sin 
Ankomst, og forinden lmn tilsteder Skibets Besætning 
noget Samkvem mecl Indvaanerne, at melde sig hos 
vedkommemle Politiøvrighed eller Karantænebetjent, 
der har at undersøge Skibets Papirer og dets Sund
hedsforhold samt i det hele nt føre 'J'ilsvn med, at 
tJen færøske Handelslov ikke overtræ1les. • Er Skibet 
indkommet for at søqe Lægehjælp mod en iblandt 
Besætningen udbrudt §ygJom, eller der i øvrigt fin(les 
noget mistænkeligt med Hensyn til Rkilwts Smulhcds
tilstand, bliver der at forholile efter 1len grulilende 
Karantænelovgivning. I''or Eftersyn af Skibelli I'apirer 
t>rlægges til ve<lkommencle PolitifJvriglted HUer Karan
tænebetjent 5 Øre pr. 'J'on af Skibets Drægtighml, 
hvorefter Skibets Folkeliste med<leles Paategning om, 
at Eftersyn har fundet Sted, og at !let hefale<le Ge-
]Jyr herfor er erlagt. Naar et fremme!l Fiskerskib 
søger Havn paa (inmcl n f huar!lt Vejr, nclen at 
nogen iblandt Besætningen gu'ar i Land eller har nogen 
:B'orhinilelse med hHlvaaneme, skal det ikke være 
nødvendigt at forevise Skihspa]Jirerne, om Skibet 
eml ligger til Ankers, indtil det uden Fare kan gua 
ua igen. Overtrædelser nf Bestemmelserne i denne 
Paragraf strafles merl Boder fm 10 til 200 Kroner. 
§ 4. Sager i Anledning af cle i tlenne Lov 6m
lntnillerle :B'orseelser behandles som offentlige Politi-
sager. :B'or de foreskreme Bøder, 1ler tilfnlue Fæ~ø 
Amts _Fattiglmsse, hæfter suavel Skib sou1 Liulning, 
og uf den sidste kan ved Auktion sælges saa meget, 
BOm behøres til lilulktens Urlredelse og Dælming af 
Omkostningerne. § 5. Denne Lov træder i Kraft 
den l. Jnnunr 1882. 

LoY (Nr. ()9) om Forpligtelse til Jords Af- 7. :Ylaj. 
giveise tU offentlige Veje, . Havne og Landings· 
steder, samt til offentlige Sko ler paa Færøerne. 
§ l."). N nar en Kommm1albestyrelse fmder enten 
Anlæggelsen af en ny offentlig Vej eller Udvitlelsen 
Hf env ældre saailan Vej eller en fomndret Retning IIf 
oamme i døn Grad fornøden, ilt det almene Vel matt 

1) Jfr. Bek. og Instr. 25. Februar 1897. 
2) Jfr .• Justm. Skr. 10. lilarts 1863. 
"J ,lfr. Lov 28. Januar 1856 § 6 (ovenfor Side 115). 
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188L anses at fordre slige A.nlæg, skulle vedkommende 
7. Maj. Grundbesiddere være )lligtige til inwd fuldstændig 

Erstatning at afstaa det nødvendige JordareaL § 2 . 
.Kommunalbestyrelsen skal undenette de vedlc'om
mende Ejere og Brugere af den .Jord, som herefter 
ngtes indtagen til Vejen, om den tagne Beshitning, og 
skulle disse være heføjede til, inden 3 1\faaneder efter, 
at de l)(!Yisligen have modtaget denne Underretning, 
at Jlllltklage samme, hvis det er en Landkommunes 
Forstanderslmh, der lHu· taget ]3eslutningen, gennem 
dette _til Lagtinget, og hvis -det er 'I1horshavns Kom~ 
munalbestyrelse, gennem Amtet til .Justitsministeriet, 
hvillm hver især endelig have at af;:øre. om den tagne 
Beslutning kan anses lovhjemlet .. Oversiddes uenne 
Frist, bliver Beslutningen hindr.ude for de Jmagrol
dende Grnndbesiddere. Ejes Jorden, om hvis .Af
givelse der er SJJørgsmaal, af Jler~; i Fmllig, skal det 
Tære tilstrrokkehgt, at 4 af <le større Lodsejere under
rettes_ om den tagne Beslutning, idet denne dog i sa:1 
:B'ald tillige bliver at bekendtgøre ved Læsning til 
Kirkestævne i det Sogn~ i hvilket J orden :er helig~ 
gende, samt ved IndrykkeJse en Gang i den 1Jaa Fær
øerne udlwmmende, til O)ltagelse af retslige og offent
lige J3ekcndtgo~~e~ser. autoriserede Avis. Eristen for 
Pnaklngen, der staar aaben for enhver Lodsejer, regnes 
da fra den Dag, saatlan Læsning har fundet Sted, 
eller fra Bekendtgørelsen i .Avisen, for saa vi<lt denne 
er senere. § 3. Dersom de omhandlede Anlæg yed
lwmme flere Eommuners Grund. og disse ej kunne 
enes om nærværende Lovs 1\._nverldelighed 1ma samme, 
lJ!iver S)Jørgsmaalet at afgøre for I,andsoguenes Ved
kommende af Lagtinget, for Thorshavns Vedkom
mende af .Justitsministeriet. Itr der mellem nogle af 
disse Autoriteter Meningsulighed om Lovens Anven
delighed, kan tvungen Afstaaelse ej fordres for nogen 
Del af Anlægget. § 4. Saafremt Kommuna!bestyrel
S<'n ikke kan blive enig med Grundbesidderen · om 
V ederlagets Stønelse, hvilken Overenskomst i øvrigt 
ikke uden højere Sanktion kan være gyldig, dersom 
Jorden tillwrer Sbtten, en Stiftelse, et Embede eller 
en .Kommune, hliver Ver1erlaget at bestemme ved 
tvende kyndige og uvillige 1Iænd, som J>aa sædvanlig 
1\faade dertil af Retten udnævnes, og som, hvis det 
fra nogen af Parternes Side forlanges, have for 
Retten at afhjemle deres Forretning. I øvrigt bliver 
der saavel med Hensyn til Retsgebyrs Erlæggelse som 
med H en syn til V ederlagets Bestemmelse, Beløbets 
Udbetaling til Ejeren med Panthaverens Samtykke 
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smnt Brugshaverens Ret til at ny<le llenten af Y nr- 1881. 
tleringssnmmcn, saa længe Brugsretten veilvarer, ,at 7. :Maj. 
forholae altleJes efter Bestemmelserne i Forordningen 
af ~3, April 1845 om .Torcls Afstaaelse til Kirke
ga<trdes Uchidelse, sartledes som samme vecl J,ovaf 
4. Januar 1854 er gjort "ælden<le J'aa Færøerne. 
lfinder enten Kommunen clier Grun hesillderen sig 
trrostholden ved Taksationsforretningen, lmve tle senest 
inden 3 J\Iaan<'ders Forløb fm dens Alholdc,lse at 
gøre de fornødne Skridt til snarest muligt at faa en 
Omtaksationsforretning afholrlt vetl 4 uf Retten ud
meldte Mænd. Dersom Overskønsforretningen for-
højer Erstatningen med 1}10 eller clerover af det 
yecl den første 'l'nksationsforretning bestemte Be-
løb, har Kommunen at bære Omkostningerne Yetl 
Overskønsforretningen, i morisat Fitld l>æres cle af 
Rekvirenten. !i 5. Saavel til nye Vejes Anlæg som 
til Y ej enes Yeclligeholdelse er paa.gælclentle Kommunal
bestyrelse berettiget til at tage clet fornøclne Mate-
Tialc, saasom Grus, J ord, I..~er1 Sand og Sten, hvor 
saadant be1~vtmunest er at faa1 alt dog kun under 
Iagttagelse af <len i de foregaaende Paragrafer forew 
skrevne Fremgangsmaade og imod fuldstænllig Erstat-
ning saavel for .Materialets Værdi som for <len Skade, 
dets Borttu!l,else 11aafører Ejeren. !j 6. 1\[e!l EksJrro-

ln·iation at Grunde og Ejendomme, som en Kommunal
restyreise fineler fornøden til Anlæg eller Udvidelse 
af Havne og Lamlingsstecler eller af tiertil hørende 
Indretninger, samt med Jords Afgivelse til offentlige 
Skoler vil der i eet og alt >ænl at forholrle efter de i 
nærværende Lov foreskrevne Regler~ 

Lov (Nr. 70) om Forandringer i Loven ttf 21. 7. Maj. 
Marts 18ii5 om Opltævelse af den kongelige Ene· 
liandel paa }'æroerne. § l, Den i Lov om Op
.hævclse af den .. lwngelige .Enelmndel paa Pærøerne af 
2L Marts 1855 § 7 nnder Navn af Ankerpenge om
handlede Afgift til Amtsfttttigkassen lrortfalder fra 
nærværende Lovs Ikrafttræden, !j 2. Det i samme 
Lovs § 10 ommeldte Antagelsesbrev til at maatte 
eta!Jlere Handel J>aa et bestemt opgivet Stetl prut 
Færøerne ndsteiles fremtitlig af Landfogden. . For 
dets Udstedelse erlæ&ll'"s 50 Kr., som tilfalde; }'ærø 
Amts Fattigkasse og liepartitionsfonrl til lige Deling. 
§ 3, Bestemmelserne i nærværeude Lov træde i Kraft 
samtitlig mecl Loven om fremmedes :B'iskeri under 
Færøerne'). 

') Lov (Nr 59) 23, April 18SL 
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Lov (Nr. 71) om Snnuheusvetltægter m. m. paa 
Færøerne. § l. For Byen Thorsliams Sundheds
væsen kan Kommunalbestyrelsen med Justitsministe
riets Samtyldm fastsætte en V etltægt. Forundringer 
i og 'l'illæg til samme fastsættes paa lignende l\faade 1). 

§ 2. De Sundhedsvedtægter, som fastsættes i Hen
holrl til fornævnte Paragraf eller for rle færøske I.and: 
kommnner i Henhold til § 18, 2. Stykke, i Loven af 
28. Fehr. 1872, skulle, forluden de trærle i Vid<somhe<l, 
tinglæses og paa anden l1ensigtsmæssig 1\:faude bringes 
til alminrleli~ Kundskab. Det samme gælder med 
IIensvn til Forandringer i og Tillæg til' T edtægten. 
§ a . . Overtrædelser af Sundhedsvedtægterne straffes 
med Bøder af indtil 200 Kr., der tilfalde Stedets 
Fattigkasse, og !>live de ved Loren hjemlede alminrle
lige 'livungsmidler at bringe til .Anvendelse, naar Sag 
anlægges mod llOflen for ikke at llflve rettet sig efter 
de lmm i Henholrt til Vedtægten givne l'aalæg eller 
:Forbud. Politiøuigheden er forpli!,<i:et til at vaage 
over V ediægternes nøjagtige Efterlevelse. § 4. Sage1·, 
der vedrøre Overtrædelser af Sundhedsvedtægterne, 
behandles for 'l'horshams Vedkommende efter de al
mindnlige Regler om offentlige Politisager, nten for 
Landkommunernes Vedkommende politiretsvis efter 
Plakaten af 23. lifarts 1813 af Sysselmanden, hrorfr:t 
de e>entuelt Jmaankes til Amtets Overpolitiret, der 
nfgør dem en eHg uden videre ~4_P11el. § 5. Foran· 
Gringer i og 'l1illæg til de gældende Bestemmelser om 
Brand- og By,mingsvæsenet i Tborshtim kunne efter 
Lagtingets Indstilling fastsættes ved kongelig Anord
ning'). § 6. Sager om Overtrædelse!' af Bestem
melserne i de i Henhold til § 18, L Stykke, i Loven 
af 28. Februar lll72 udfærdigede kongelige Anord
ninger om Brand, og Bygningsvæsenet i Bygderne 3) 

eller af de ifølge samme gime Panlæg behandles og J>aa
lmncles }Jlla. samme l\Iaade SOm .. OYC11for i _§ 4 Olll 
Overtrædelser af Sundhedsvedtægtomø i Landkom
munerne foreskrevet, for saa Yidt de ikke i Henhold 
til bestaaencle Loye maatte _paadrage ved1wnimencle 
Erstatningspligt eller større Strafansvar mul Bøder. 

4. Nvbr. Justm. Instruks (Nr.lo3) t'or samtlige til PraJ,. 
sis berettigetie J ordemod re paa Færoerne. ~ l. N aar 
en Kvinde paa lovlig l\Iaade har erholdt 'Lærebre.-

l) Se Bek. 23. Maj 1882 og 19 .• Toni 1888. 
2) Se Anordn. 13. Augnst 188G. 
Il) Se Anordn. lG. Juni 1882. 
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som Jordemmler og har aflagt den. befalede Jorde- 1881: 
morlered. er hun berettiget til at neelsrotte sig overalt 4. Nvl>r. 
paa Færøerne. og at udøve Praksis som ,Jordemoder. 
Dog skal hun, inden hun paatager sig nogen Jj"orret~ 
ning, personlig have fremstillet sig for <len Distrikts-
læge, i hYiS Distrikt- hun agter at pTaktisere, og have 
forevist ham. sit Lærebrev. JJigeledes skal hun, inelen 
hun paatager sig nogen Forretning, have sendt -Land~ 
kirurgen 1) og Amtmanden en skriftlig 1\Iecldelelse om. 
hvor hnn har nedsat sig. Forla<ler en Jordemoder 
sit tidligere Opholdssted for at neelsrotte sig et •mc]et 
Sted patt Færøerne, skal hun nnmelcle dette for cle 
to sidstnævnte Eml1edsmrond og derhos for Distrikts, 
lægen haarle paa det Sted, som hm1 forlader, og pa;• 
det Ste<l, hvor hun paa ny neelsrotter sjg. 8 2. T1l 
en J ordemorlers Praksis henhøre følgende FolTetnin-
ger: at betjene den fødenile Kvinde i Fødselen . og 
Barselkvinden i lwndes Barselseng; at sørge for aet 
nyf01lte Barns Pleje; at undersøge Kvinder mm! H.en-
RJll til Spørgsmaulet om Tilstedevmrølsen af Svanger· 
ska1) eller om foregaaet _Fødsel; __ efter en Læges An~ 
visning ut undersøge ikke svangre Kvinder med H:ena 
syn til Spørgsmaalet om Tilstedeværelsen af nogen 
sygelig TiL,tantl i Kønsorganerne eller i Emletarmen; 
at sætte Klyster; at tage Vandet fra Kvin<ler; at 
aarelatle; at sætte Igler, og Blmlkop]JBl'; at foretage 
Indsprøjtninger i _de kvindelige Kønsorganer; at nn~ 
lregge niailerkranse og andre Band..'lger for de l-vinde-
lige Kønsorganer efter en Læges .A.nvisning. .Hun er 
pligtig. til under Utlførelsen af <lisse Forretninger 
nøjagtigt at følge de Regler, som ere hlevne hende 
meddelte under hendes Undervisning paa. Føtlsels
stiftelsen . eller hos Landkirm·gen i Thorshavn, • og 
strengt nt holde sig indenfor de (·lrronser,- som :verl 
denne ere hende anviste. Udenfor de 'filfælde, som 
hun ve<l denne Unelervisning er oplært til at he-
luillale~ maa hun .... nlaelt•s ·ikke give sig ·'!tf lllPrl- Syge& 
behandling. § 3. Na11r en ,Jordemoder bliver kaldet 
til en føc1ende i det Distrikt, for hvilket hun er «ns:tt, 
eller i hvillmt hun har anmelclt at ville praktisere, 
og de fornødne Befonlringsmitller ere til Stede,. da 
er hun, sanfremt lmn ikke har lovlig ]'orhindring, 
}11igtig straks at, følge KaJllet. },ru denne Fori)lig~ 
telsc kan hun, dersom hun ikke er Dish-ildsjorde-
moder eller Hjælpet1istriksjorc1emoder, frigøre sig, tlog 
kun ved i 'fide, inden hun ],]iver kaldet til den fødende, 

1) Nu I•'ysiktts. 
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1881. at meddele denne, at hun ikke ønsker at betjene 
4. N v br. hende. ]\Ten selv om hun sanledes har frigjort sig, 

skal hun: dog være }JligHg at møde, nam:' der sendes 
hen!le Bud, at der er øjeblikkelig Livsfare til Stede 
for den fødeude eller for Barnet, eller at en anden 
.T orrlemoders HjælJl forgæves har været søgt, ligesom 
ogsaa naar V ejrforholdeue lægge Hindringer i Vejen 
for, 11t saadau Hjælp kan erlwldes. § 4. E~ Jorde
moderen kommen til den fødende, og fimler hun, at 
Fødselen er begyndt, da skal hun forblive' i Huset, 
indtil Fødselen baade af Barnet og Efterbyrden er 
tilendebragt, og der ikke mere er nogen Fare for 
Blødning efter Fødselen. Er en Læge tilkaldt, retter 
hun sig i alt efter hans Anordninger, understøtter 
ham Jlaa lJerlste llfaade i de OJ>erntioner, som han 
maatte fm·etage, og forblh-·er hos Barselkonen efter 
Fødselen saa længe, som lmu bestemmer. Hun hi
drager efter En1e til, at Lægens ,..~nordninger og 
Forskrifter under Barselsengen overholdes. Hun maa 
hverken selv give eller tillarle, at andre 1,>ive den 
fødeude smertestillende :Midler til Bedøvelse ved Ind
aauding, uden efter Lægens Ordination og i hans 
Nærværelse. § 5. Straks efter Fødselen skal J orde
moderen erindre Forældrene om den dem]Jaahvileude 
Pligt, i Thomlmvu inden 2 Dage og Jl"" Laudet inden 
8 Dage efter Fødselen at anmelde denne for ved
kommeude Kirkebetjeut. Er det nyfødte Bnru san 
svagt, at hun tvivler om, at det kan vedblive at leve, 
underretter hun Forældrene derom, idet hun hen
stiller til dem, om de ville have Barnet hjemmedøl>t. 
Dersom Sallen er JlUatræugeude, og det af vedkom
mende ønskes, er hun berettiget til at foretage 
Hjemmedaabeu, uanr in~;~n ordineret ]\laud, Skole
lærer eller anden oplyst JUaud af sat Alder og gode 
Sæder eller Barnets Fader selv er til Stede: thi kan 
sandan :i\[aurlsperson faas, maa J orrlemotleren ej for
Tetie Hjemmedaal>en. Og l1ør derefter ,T ordemoderen 
selv, ifald lmn har forrettet Hjemmedaubeu, au
melde saadant for vedkommende Præst, i Hoverl
sogøet eller det Sogø, hvor Præsten bor, inden 8 
Dage, og i de andre Sogne ved hans næste 'Besøg verl 
Stedets Kirke, og angive Aursageu til, at Barnet er 
blevet hjemmedøbt. § li. Giver 'et nyfødt Barn ikke 
I-~ivstegn fra. sig, og er der ingen sikre Tegn paa 
allerede iudtmffen Død til Stede, skal hun betragte 
det som skindødt og stralm skride til Anmndelsen af 
de til Oplivelse egnede l\fi<ller med al Kraft og Ud
holdenhed, indtil der ikke mere er Haab om at kalde 
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Barnet til Live. § 7. Joniemoderen har overalt, 1881. 
hvor hun skønner, 'at :Forholdene afgive Opfordring 4. Nvbr. 
dertil, at medclele Barselkvinden fornøden Anvis-
ning merl Hensyn til Barnets Pleje i den første 
'l'id efter Fødselen, samt i alle ~l'ilfældc, hvor hun 
finder Forholrlene i Barselkvindens Hjem af den 
Beskaffenhed, at de udsætte Barnets Helbred for 
Fare, at indberette dette til Øvrigherlen. § 8. Dersom 
<len fødende er angrehen af en smitsom Sygdom, 
er J ordemoderen ikke berettiget til derfor at nægte 
nt betjene hende eller at mlføre de Handlinger, som 
ere nødvendige til hendes Forløsning, men J orde
moderen hør i øvrigt nnvende de til at heskytte sig 
selv mod Smitten egnetle Midler. Dersom den f!J-
dende. er nngreben <tf venerisk Sygdom, eller det er 
J ordemoderen bekendt, at hnn tidligere har lidt af 
denne Sygdom i nogen af dens konstitutionelle 
Former, skal hnn anse Barnet som mistænkt for 
Sygdommen, selv om det ikke frembyder noget 
tydeligt Tegn paa denne, og hun maa da ikke 
give det til Brystet hos nogen anden Kvinde end 
dets egen Moder~,.., uden at nndt!rrette Ammen, 
eller give det i J:'leje, mlen at underrette Pleje
forældrene om , at Bamet er mistænkt. Er Syg
dommen derimod kendelig til Stede lws Barnet, maa 
<let ikke gives til Brystet hos anden Kvinde end dets 
egen Moder, ej heller sættes i Pleje, uden at Pleje
forældrene erl10lde Underretning om, af hvilken Syg-
dom Barnet er angrebet. Jordemoderen ]Jør straks 
nnmel<le for Distriktslægen, hvad hun ved saadau 
Lejlighed har foretaget. § 9. Opstaar der llos en 
Barselkvinde Barselfeber ~Her anden smitsom Syg-
dom, som let kan forplantes ved J ordemode ren, da 
hør denne UOJllJOldelig gøre Anmddelse herom for 
Distriktslægen, og amen de de :Midler, som denne 
tilraader, til Forebyggelse af Smittens Forplantning. 
Pinder lutri det nødvendigt at paalrogge hende fore-
løbig ganske at afholde sig fm at betjene fødende, 
!J ør hun ogsaa rette sig derefter, dog kun indtil 
Spørgsmaalet om denne l!'orlwldsre~els Nødvendighetl 
er afgjort af Landkirurgen. Har :Uandkirurgen for-
bmlt hende at hetjene fødende, for ikke at udbrede 
Sygdomssmitte, maa hun nøjagtig rotte sig derefter 
i hele den Tid , for hviken Forhudet er udstedt. 
Samme Regel gælder, dersom J ordemoderen selv an-
gribes af en smitsom Sv~gom. eller der OJlstaar snlit~ 
som Sygdom i hendes" 11jenl. § 10. Det er .Jorde
moderen forbudt at udfritte den fødende eller 
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1881. smngre om, hvem der er Paller til hendes Barn. 
4. Nvbr. Hun l1ør derhos iagttage clen strengeste Tavsbetl 

med Hensyn til Svangerskab og P ødsel hos K vinder, 
w m ønske, at dette skal holdes l1emmeligt, med
mindre der opstaar Porm(](lning hos hende om, at 
en. Porbrydelse er 1Hlført eller tilsigtet. Er Por
ln·ydelsen udført. bor hun stmks anmelde Sagen for 
Stedets Politiøvrigheri (i Thorshavn Landfogden, uden
for 'l'horshavn .vedkmi1mcnde .Sysselmand) elleT for 
Distriktslægen, for at !lenne bn melde det til Politi
øvTigheden, og det samme_ 1>Ør hun gøre, dersom den 
kun er tilsigtet, og hun ikke holder sig overlJlwist 
om, ttt Jrorsættet igen er opgivet. Kttldes bun til en 
K vinde, som nylig har født uden Vidners 'l'ilstede
værelse, og Barnet er <lødt eller ikke til Stede, skal 
hun. ligeledes ttnmøltlc Sagen for Politiøvrighedeu. 
§ 11. Jordemoderen er pligtig at føre Bog over alle 
Fødsler, Yed hvilke hun betjener den fø!lende. Naar 
hun ne<ls:ntter sig i et Distrikt. anmoder lmn J)istrikts
lægen .om at erholde en autoriseret )'rotokol til deri 
at hulføre disse Pødsler, og i denne Protokol ind
fører hun derefter stadig Beretning. om enhvel' ]'ødsel 
i Løbet af den. første Dag, efter at hun er, kommen 
hjem fm Porretuingen, ved at tulfylde alle Rubrikker 
i Protokollens Skema. hvorom .hun til. den Tirl Yeed 
Besked, horhos hun 'senem har at udfylde de ,øvrige 
RulJrikker. Naar lmn tilsiges til Møde med Land
kirurgen eller Distriktslægen, medtager hun denne 
l'rotokol. Er Pmtokollen udslrreven, eller forlader 
hun Distriktet, eller opgiver hun sin l)xa.ksis, afleverer 
hun Protokollen til Distriktslægen. . § 12. lBr det 
Bttrn, som fødes, dødt eller skindødt uden senere at 
kunne bringes til Live. skal Jordemoderen affatte øn 
Beretning derom, hvill{et hun udfører vetl at udfylde 
<le tmmne Rubrikker i det. hertil anordnede Skema, 
sorn hun erholder hos Distriktsla•gen. Denne An
meldelse atleverer hun snarest nmligt til Stedets 
Sognepræst. Anmeldelsen kan ikkl! i .noget. 'l'ilfrE!de 
h·mde i Stedet for Dødsattest for Barnet; m(m i 
ethvert 'l'ilfæ!<le. skal der tillige nfholtles særligt Lig
syn af: tm- Jjæge eller Ligsynsmand, hYilket. J·orde
moderen 1IaT at hringe vedkommende i ETintlring. 
§ 13. N nar Jordemoderen betjener en ugift fødende, 
R kat hun nøje 1umrlw si!:f de Omsta~ndiglleder, _ der 
<·re af Betytluing ved Bellømmelsen af Barnets Puld
lmarenhei1, samt foretage de Vejninger ug l\I:1alinger, 
som herred lwmrne i Betragtning, og }HUl Stedet op~ 
skriYc 'l''allene. Hun skal den første Dag, efter ttt 
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1nm er lrjemkommen frn en saudrm Fødsel, optegne 1881. 
,disse Omstændighecler ]JUa det hertil forordnetle Skema, 4. Nvbr. 
som hun omhyggeligt opbemrer og senere udleverer, 
.naar det af rette vedkommende forlanges. §li. Jorde
moderens nærmeste foresatte er den Distriktslæge, 
i hvis Distrikt hun er bosat. I den Bygd, hvor lmn 
{lj>llblder sig) er hun pligtig at møde for ham, ln"Ol' 
han hestemmert og give Borkbring, n:uu: det af ham 
iorlanges; de Rand, Paalæg og Adntrsler, som l1an 
maatte give hende, er hun pHgtig at følge. De s:umne 
l<'orpligtelser har hun oyerfor Landkirurgen, =der 
forer det ovprordneche Tilsyn med hentle, og til hvem 
l1un kun klage, dersom hun fortrædiges i sin Virk
·somhed. § li\. En Distriktsjordemotler eller Hjælpe
distriktsjordemoder har rle samme Pligter, som ifolge 
denne Instruks paahdle de Jlmktiserendc Jordemødre. 
_Desuden har hun folgemle særlige :B,.,OI1J1igte1ser. Hun 
,er })ligtig straks at komme til enhver fødende,- til 
hvilken hun bliver kuldet imlenfor det Distrikt. for 
h;ilket lmn er ansat, naar de fornødne Befordrings-
midler ere til Stede og lnm ikke har lovlig For
hindring. For denne Forpligtelse kan hun ikke -fri-
-gøre sig ved nogen forndgaaenclc 1\Ieddelelse til den 
førlenrle eller tlennes nærmeste. Hun skal, naar 
Dislriktsjorrlemorleren i et tilgrænsende Distrikt har 
lovligt lforfald~ overtnge cle Forretninger, hmrtil hun 
maatte blive kaldet i Nabodistriktet. saa vidt saadtmt 
·kan ske uden J;'orsømmelse ni hendes oget Distrikt, 
ligesom det ikke er hende forment at pru1tnge- sig 
Praksis i et andet Distrikt eml hendes eget, naar 
Jmn lumrles Forretninger i dette ikke tilsidesættes, 
J\Ien or hun ikke kal<let i Praksis. lllllll hun ikke 
rejse hort fra sit Distrikt, uden at have erhvervet 
Distriktslægens 'l'illadelse dertil. Hun maa ikke 
Tære horto fra sit Hjem, uden at der i dette er 
nogen til Stede, som veed Beskerl med, hvor hun er at 
finde; De Rcrlslmlwr. som· hun af det offentlige cr-
holtler udleverede till3mg i sin Fon·etning, skal hun 
holde renlige og i forsvarlig Stantl samt forelmggt~ til 
J)istriktslægens Eftersyn, saa ofte det af denne for
langes. Hun modtager tlem ved sin 13estillings 'l'il
trmdelse efter Syn af Distriktsimgen og aflen;rer dem 
paa samme Maadc, naar hun atter fratræder B e-. 
stillingen. Hun skal i sit Distrikt, fomden at bctj<me 
de fødonde i FødsPl og Barselseng og sørge for de 
n;yfødte Børns Pleje, ogsaa, naar det forlanges~ ud-
-føre de øvrJge 1:1,orretninger, som :ifølge § 2 i denne 
Instruks hore til en J ordemoders Praksis, mod her-

(2) 17 
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1881. for at nyde en passende Gmltgørelse i hvert enkelt 
4. Nvbr 'l'i!fælde. § 16. l<'or Fødselshjælp og Pleje under 

Barselsengen tilkommer der Jordemoderen," foruden 
fri Befordring frem og tilbage, en billig Gorltgørelse. 
I fornødent ]'alt! hestemmes rlenne verl Rettens Ken
delse, nmler behørigt Hensyn til]'angældendes Stilling 
og øvrige Forhold, for l<'ødselshjælpen fra 2 til S 
Kroner, samt for hver Dag, Jordemorloren efter Be
gæring OJ>holcler sig hos Barselhinden urlover den 
'l'id, der medgaar til Forløsningen, fra 50 Øre til 
l Krone. Understøttes Barselkvinden af J<'attig
væsenet, betaler dette J ordemoderen fra 2 til 4 
Kroner fonalen at give henile fri Befordring. Det 
er ikke Jordemoderen forlmdt at modtage et højere 
Vederlag enrl det anførte, naar det godvillig maatte 
hlive hende ydet, men hun maa ikke anmorle om 
saadant, og etln•ert Porsøg J>aa, naar hun kalrles til 
]'mlselen, eller under denne, at erholde 'l'ilsagn om 
højere Vederlag, er hende strengt forhudt. - Er en 
,Tordemoder ikke Distriktsjordemoder eller Hjælpe
distriktsjor<lemoder, kan lmn, inden hnn kaldes til 
Fødselen, betinge sig en højere Betaling som Vilkaar 
for at betjene den førlende. § 17. Bn Distrikts
jordemoder nyder, foruden den alle Jordemødre til
kommencle Betaling for hver enkelt Forretning; tillige 
en fast Pengeløn. Distriktsjordemødrene i 1'horsham 
erholde i anrlig Løn eo Kroner. Jordemødrene i de 
øvrige Hoveddistrikter lønnes, for saa vidt de ere 
?Plrrrte ved den kongelige l!'ødsels- og Plejestiftelse 
1 Kjobenh:wn, merl GO Kroner, ellers med 40 Kroner, 
aarlig. De i Hjælpedistrikterne ansatte J ordemødre 
lønnes med "!O Kroner; i de Distrikter, hvis Ind
byggerantal ikke overstiger 250, doR ]mn med 20 
Kroner aarlig. ]~fter 15 Aars god 'ljeneste tilstnas 
der ~Ton1emotleren et 'Tillæg af 20 l{roner; nanr 
Lrmninge-n nelgør 40 Kroner eller derovør, og_ af 10 
Kroner~ nanr Lønningen ··kun· tulgør 20 J{roner. 
}'inder Tedkommende kommunale Bestvrelse. at der 
ikke er tilstrækkelig Anledning til "at iJi<lrømme 
Alderstill::egget, imlstilles Sagen gennem Amtet til 
Justitsministeriets Afgørelse. !:\ 18. Naar en Jorde
moder n.fskediges paa G-rund af Alder eller Svagelig;._ 
hed, ktm der~ mw.r vedkonnnPnde kommunale Be
styrelse dertll finder Anledning, tillægges lwndø en i 
J?orhold til hemles 'l'jonestetid og Dygtighed afpasset 
Pension, der dog ikke maa. ovPrstige Beløbet :af den 
OJlj.lelmarne ar:n·lige I.&mning, Alderstillæget -derunder 
im befattet. § 19. Denne lnstrnks gælder for samt-
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li!j'e til Praksis berettigede ,Jordemødre, saavel eksa- 1881. 
romerede som de ueksaminerede, tler af Forstander- 4. Nvbr. 
sknJJBrne maatte være konstituerede i Henhold til 
§ 10 i J,ov af 2~. Ma1is lti78 om J ordemodervæsenet 
ima Færøeme, og ophæves herve<l de for .T orde
mødrene tidligere udfærdigede Instrukser. Over-
træder nogen ;Jordemoder de i denne Instruks inde-
Jwldte Bestemmelser, straffes hun, for SlUt vidt den 
af hen<le begnae<le J!'orseelso ikke efter den gældende 
Lovgivning 1nedfører strengere Straf, med Bøder, og 
i Gentagelsestilfælde under særdeles skærpeude Om
stændigheder, og navnlig, nrrar hun gentagne Gange 
lmr vægret sig ved ufortøvet at komme til en Barsel
kvinde, med Bestillingens Fortabelse. Hvis nogen 
J'Onlcmoder misbruger den Fortrolighed, som et 
Fruentimmer viser ved at betro sig til hende, straifes 
lmn straks med Bestillingens Fortabelse. § 20. Vetl 
den Undervisning, som meddtoles J ordemødrene I""' 
den kouge1ige Fødsels- og Plejestiftelse eller hos Lan<l
kirurgen i 'l'horshavn, bliver Indboldet <tf denne In-

. struks at geunerngaa og forldarø for dem. Et trykt 
I~ksemplar af Instruksen bliver at meddele enhver 
Jordemoder ved hendes Beskikkelse eller Nedsættelse 
paa. :b"'~ærøerne. 

Jnstm. Anordning rNr. 20), ltvorved Bestem· 1882. 
meJserne i Lov af 8. Januar 1872 om Foranstalt· 27. Fe b r 
ninger til at forhindre den :tsiatislw Koleras Ind
bringelse til 11,ærøerne 1n. m. gøres anvenllelige 
]lUR Mæslinger og Skm•lageusfeber 0111 norll llllll 
de til Øerne ankommende SkilJC. I RPnhold til den 
Justitsministeriet ved Lov om l~onmstaltninger til at for~ 
hindre den asiatiske KolPras Indbringelse til J?ærøerne 
m. m. af 8. ~Januar 1872 § 7 dertil mer1!leltc llem:yn-
digolse anordnes lwrved følgende: Bestemmelserne i l1e' 
meldte l.·ov skulle ogsaa vmre anvenLlelige 1ma :Afæs-
linger og Skarlagensfeber, for saa -vi!lt de til Fær-
øerne ankommende SkilJe have eller I>Ua 11Pjsen 
lmve l111ft 'l'ilfmhle ttf disse Sygdomme (syge eller 
døde) om Bord. 

Kgl. Uesol., hvorved bifaldes, ttt I,andkirurgen l. ll!aj. 
I"ta J<'ærøerne fremtidig benævnes J!~ysikus. 

(Civ. Mod. Lovg.) 
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1882. Justm. Bekendtgørelse (Nr. 74) om Stadfæstel-
23. Maj. sen af en Sundhedsvedtægt for '.l'lwrshavu. I Hen

hold til Lov om t:lumlhedsvedtmgter m. m. 11aa L'ær
øerne af 7. JHaj 18~1 § l stadfmstes herretl følgende 
af Thorshavns l{ommunalbestvrelse 11ffattede Sund
lJedsvedtmgt: I. Suntlhetlsve'dtmgtens Omraa<le 
og Gennemførelse. § l. Nmrvmrende Sumlheds
Yeiltægt gmltlr·r for 'l1lwrslmvns Kommune. Udenfor 
den t)gentlige By er Sundhedskommissionen 1Jerettiget 
til at indrømme I'assende Lempelser. § 2. ':l'ilsynet 
med Sundhedsret ltegtens Overholdelse paaln·i!er en 
Sundhedskommission, der hestnar af Lanilfogden, 
Lantlkimrgen og tre af Kommunalbestyrelsen i eller 
mlenfor samme paa 3 Aar nlgte 1\:Iedlemmer. § 3. 
N aar st~ret,rne Omstændiglwder, navnlig 1Jetydelige 
Epidemier i Byen selv eller i farlig Nmrhed, gøre 
overordentlige Poranstaltninger nød vemlige, lntn Kom
Jnissionen YNl 1\:ommunalbestyrelsen bevirke et efter 
Omstæmlighederlltl passende' Antal af ByPns Ind
vaanere udnævnt til at nere den behjælpelig med 
Gennemførelsen af dens Foranstaltninger. Uudskyltl
ningsgrumlø motl de i denne og foregaaentle I_)ara
graf nmvnte Omlmd ftfgøres af Amt!' t. II. V an d
forsyningen. § 4-. Omsorgen for Vandforsyningen 
paahYiler Kommunalhest}Telsen, som træffer <le efter 
Omstændighe<lerne nødvendige :u~ormlstaltninger til 
dens Forbedring. § 5. Sundhedskommissionen: der 
har stadigt 'l'ilsyn med Vandforsyningen og V am1for
sy:ningsstederne, har Ilet til at anstille eller for Kom
nmuens l{q,rning lade anstille Undersøgelse af Drikke
vandet, og hør, om fornødent, gøre Indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om de til dets Heusning og Op
bevaring nølirendige .Foranstaltninger. § 6# Brønde 
skulle være forsvarlig opmuretle og forsynede med 
Indhegning eller Dæksel. I3røndens nærmere Om
];:retls bør være lidt højere eml det omgivende Jords
mon og hrolagt i mim1st 2 :L'ods Afstantl fm Brønrleu. 
§ 7. I mindre tmil 3 Alens .Afshtml fra Brønd, samt 
ved V:mt1lø1>, ovenfor almindelig ]Jenyttetle Yandfor· 
syningssteder, maa, saa langt Imlmarken strækker 
Rig, Gødning, Fejeskarn o. a. 1. ikke anbringes pua 
Stetlt•r, hvorfm det kan faa Afløb til Driklmvantlet. 
!l 8. Forurenselse af Vandløb paa tle Steder,. hvor 
Drikkennulet tages, eller paa højere liggende SteUer 
indenfor ile Grænser. der fastsmttes af Kommunal
hestyrelseu, f. Eks. ved at mde derover, trække Krea
turer over, kaste Skarn eller Affald deri, eller vatlske 
deri, forhytles ligeledes. III. Aløddinger. § 9. Mød-
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dinger mna ikke anlægges 11den Sundhedskonnnis~ 1882.
sionens Tillarielse og skulle sanvel merl Rensyn til 23. Maj. 
deres Beliggenhed som med Hensyn til Størrelse, Op
førelsesmaade, Afbenyttelse og }{eusning ·være Sund~ 
hedslwmmissionens Tilsyn og J:i.,orskriftrr underkaste ae. 
Sundhedskommissionen kan forhytle Brugen af alt 
anlagte 1\Iøcldinger, som den finder at vroN~ beliggelide 
i for stor Nærl1etl af 1>el>oede HusP1 V:mtlforsynings-
steder eller Alfarvej. § 10. - -- § l l. -- ·-
(I Stedet for §§ l O og 11 træder iJølge Bek. 19. 
Juni 1888 følgemlc Bestemmelse: Møddinger inde i 
selve Byen, hvis Grænser i saa Henseende til enhver 
1'id fastsættes af Komnmnalhesty:relsen, skulle være 
ormmrede af Sten metl Kalk eller Cement saavel i 
Sitler som i Bund, samt, om fornøtlent, ilækkerle metl 
Laag. I Udkanterne af Byen og udenfor denne kunne 
:Møddinger ogsaa tillades opførte af løse Kampesten, 
uaar do ~illige on1gives metl en Volcl af Grønsvær. 
§ 12. 1) Dersom Mødtlinger ere forsynNle metl Afløb, 
hvilket kun kan finde Stetl med Sumllmdslwmmis
sionens 'rilladelse, p}taligger det Ejeren, efter Sund~ 
hedskummissionens nærmere Bestemmelse, at holtle 
Afløl>et i forsvarlig Staml. § 13. 1) Affald fra 
Grinriefangster o. a. l. maa aldeles ikko opl>emres 
i i\Iøtltlinger. der ere l>eliggcude inde i selve Byen. 
Derimod kim Fiskeaffald opl>evares i saadanne 
l\Iørltlinger i Cl'iden fra l. Oktoher til 31. l\[arts, 
for saa vitlt det statlig holries tiltlækket med Aske, 
'l'ørvesmultl o. desl. IV. Den offentlige Hen
lighed og Afløbets Ch·tlning. §14. Fiske
lJOvedOI·, Intlvolde af :Fisk eller Hvaler, og amlet Af-
fald fm 'l'ilberetlningen af Fisk eller Hvaler maa 
ikke efterlalles l'"" Broer e1Jpr Lamlingsstetler, men 
skulle enten kastes i Søen eller henlægges i Møddinger 
udenfor Byen. §15. Yetl Grindefa~gster forhyrles 
det at lade Hvalkød eller Spæk henligge Tetl Stran-
den eller paa Landingssteder m1urer tm vis af Sund~ 
hedskummissionen i ltYert enlrelt rl'ilfæl!le næ-r1nere 
bestemt li'rist efter Uddelingen. § 16. Rensning og 
Udskylnin!( af alle private Ailø1Jsrentler samt af de 
offentlige Render, som løbe lttngs private Huse, ·he~ 
sørges af 13elwerne. saa ofte det maatte mises 
nøtlvendigt, efter Suntlhm1skommissionens l'orsla-ift. 
§ 17. Antlre oitentlige Hender renses vetl Kommunal
bestyrelsens Foranstaltning efter samme Regler som 
private Hendcr. §18. Gaardsp1at1se og Gader skulle 

l) I den ved Bek. 19. Juni 1888 foreskrevne Affattelse. 
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1882. · ligeledes fejes og afsk:ylles uf de respektive Beboere 
23. Maj. eller ved KommunalbestyrelsmJs Foranstaltning. sale 

ofte det af Sundhedskommissionen anses fornØtlent. 
§ 19. De fra Afløbsrender, Gaardspladse og Gader 
vetl Rensningen optagne Urenligheder skulle fjernes 
snarest muligt paa hensigtsmæssig l\faade. § 20. Det 
Ilestenunes af Kommunalbestyrelsen og medrleles Sund
hedskommissionen, hvilke rle Hadser, Gader og Af
løbsrender ere, hvis Ilensning vil blive besørget ved 
Kommunalbestyrelsens Foranstaltning. Y. Latriner. 
§ 21. Latriner maa ikke opføres nilen Sundhedskom
missionens Tilladelse og skulle med Hensyn til Valg uf 
l'lads og Opførelsesmande ræreSundhedsk(,mmissionens 
Forskrifter undergivne. § 22. Opføres Latrinbuse mec1 
Gruber: skulle -disse være murede metl Cenlent og 
forsynede med Imssende Lukke. § 23. I Latrinhnse, 
hvor 'l'ønder el er Kasser benyttes, hør disse yære 
forsvarlig tætte og indvendig begelle eller tjærecle, 
samt nubragte pna et Cement- eller FlisestensgulY, 
der ikke ligger Jamre end det omgivende Jrmlsmon. 
Det hor paases, at der ikke er Afløb .fra Latrinhe
liOldere. l 24. Renovationen er ligelerles underkastet 
'l~ilsyn af 8unilhedskommissionf>n, der under særlige 
On1stændigheder vil1mve at fastsætte nærmere Regler 
for dens Iværksættelse. VI. Beboelseslejlig
h e d e r. § 25. Paa sumpet eller fugtig Grunrl maa 
nye Vuaningshuse ikke opføres uden Sundlwdskom
missionens Tillude1se og efter dens Anvisning. For 
saa vidt Huse alt ere opførte paa saa<lan sumpet 
Grund, kan Bundhedskomissionen paalregge Ejerne 
ttt sørge for tilhørlig Afgrøftning efter Snn<lheds
l<ommissionens Forskrift. § 26. 'l'ilsynet med de 
hygieiniske Forholrl i udlejede Yarmingsrum paa
llviler Sundhedskommissionen. Under I~pidemier, 
eller naar der er Fare for Epidemier, l1ar Sundheds
kommissionen Tilsyn med, at ogsaa andre Beboelses· 
lejligheder holdes forsmrlig rensede og tilbørlig ud
luftede, at Vindaerne kunne oplukkes o. s. v. YII. 
Futtighuse og Skoler. § 27. Sunrlhedslmm· 
missionen har ~'ilsvn med de sanitære Forholrl i 
Fattighnse' og Konlmunehuse og hør om foTnødent 
henlede Fattigforstanderskabets Opmærksomheri paa 
mulige l\fangler. § 28. I alle Skoler, offentlige og 
private, -vil Sundhedskommissionen have at fØre nøj~ 
agtigt Tilsyn merl Yentilntion, Rumforhold o. s. Y. 
§ 29. l\Ied Hensyn til de J?or(lringer, som i saa Hen~ 
seende kunne stilles, vil for Battighuses og Koinmunew 
1tuses Vedkommende Imlenrigsministeriets Cirkulære 
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af 9. Felrntar 1869, og for Skolers Vedkommende de 1882. 
i Lov af 8. ,'IJ.arts 1856 §§ 1-3 incleholdte Bestem- 28. Maj. 
melser med tilbørligt Hensyn til de lokale l!'orholcl 
vrore at lrogge til Grund. VIII l!'or Sundheden 
skadelige Næri11gsveje. § 30. Trankogeri _og 
andre for Sundheden skadelige Næringsveje skulle 
mecl Hensyn til Anlroggelse og Drift Ymre uneler
kastede Sundhedskommissionens KontroL § 31. 1) 

I Stahle for Køer eller andre Kreatnrer slml den 
Del af Gulvet, som optager Urin og Ekskrementer, 
være ll1Ufet, uigennemtrængelig for Y ætlske, eller, 
for saa vidt det bestaar af 'l'ømmer, være for-

. svarlig tæt, enten beget eller t;jæret, og forsynet 
med passmule Afløb efter nærmere Bestemmelse 
af Sundhedskommissionen, som ligeledes fører 'l'il-
Byn med Hensning uf Stalde, Udførsel af Gød-
ning o. a. l. IX. For Sundheden skadelige 
Næringsmidler. § 32. Der hør ved Undersøgelser 
paa ubestemte 'J'ider føres Kontrol med, at der ikke 
sælges forfalskede eller skulelige Nmringsmidlcr,: og 
kan Sumlhedskommissionen til de i saa Henseenlle 
nødrendige Undersøgelser benytte sagkyndig Hjælp 
paa det offentliges Bekostning. § 33. Naat forfalskede 
eller fordærvede Nmringsmidler konfiskeres, bliver Op

·dagelsen tLf det mislige Forhold at bringe til offent-
lig Kundskab. X. Plejebørn. § 34,. l!'01·plejningen 
af Børn, der ere mlsatte hos Plejeforældre, staar 
under Sundhedskommissionens særlige 'l'ilsyn. XI. B e
gravelsesvæsenet. § 35. Under farlige Epi<lemier 
kan det af Smulhedskollunissionen hestemmes~ at do 
J,igkister, som nedsættes i Jorden, skulle bedækkes 
med et Lag bræn,]t Kalk eller metl Trmkul, eller paa 
anden af Sundhedskommissionen anginm 1\Iaatlt~ des
inficeres. § 36. Opgravning af Lig maa kun f!n·e-
tages mell Suntlhedsknmmissionens Samtykke og dter 
. dens Anordning ... §. 37. Forinden en. nedlttgt Kirke-
guard tages i Brug i anclet Øjemed, h !iver Sunr1hedskom
missionens Erklæring at indhente. § 38. Hvis Sund
hedslwmmissionen :formener, at en øjeblikkelig Gen
nemførelse af denne V ecltægts Forskrifter vil være 
forhundem med Vanskeligheder, er clen berettiget til 
at hH1rømme en passende lhist, dog ikke udover et 
Aar efter Vedtægtens Træden i Kraft. Nmrværende 
Sunclht!dsvedtægt, af hvilken et Eksemplar tilstilles 
hvert Hus i Byen, træder i Kraft den L !August 
1882. 

1) I den ved Bek. 19. Juni 1888 foreskrevne Affattelse. 
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1882. lig!. Anordning (Nr.84) om Bygnings- og Brand
lG. Jtmi. væsenet i tle i"æroske Lamlkomnumer. I Henhol<l 

til Lov om de færøske l,mldkommnners Styrelse af 
28. Februar 1872 § JS ville Vi hervet1 allernaatligst 
luwe anordnet, soin følger: § l. Sognekommissionen 
i hvert Sogn eller, ln·or t1er i udsondrede J{ommuner
ikke findes 11ogen So,t,lJlekommission, Kommun(~lls For
standetskab har som Bygningskommission for Sognet 
at føre '11ilsyn med sammes 13ygningsvæs:en og vaase,, 
at de met1 Hensyn til Brandvæsenet gime Forskrifter 
overhoh1es. NaaT der i en Bygd ikke hor noget ~fed~ 
lem henholdsvis af Sognekommissionen ellei· af For
standerskabet kan J!'orstantlerslmbet beskikke en eller· 
to llrænd i B,;gtlen til for dms Vedkommemie rtt hul
træde som ":Metilemmer a:f BygningskommiSsionen~~ 
Undskyl<luingsgruntlo mod dette Ombud afgøres af 
Amtet. Ethrert 1\Iedlem af J3ygnings1wmmissionen 
er pligtigt til pna dens Vegne nt udføre de :fiverr, 
samme 1nnntte overdrnge lHlm. Det paaliggm·;Syssel
manden at yde Bygningskommissionen V ejlec1ning i 
Udførelsen af dens Hverv. * 2. Intet Byggefore
tagende, Nybygning eller 1Iovef1reparnHon, maa paa
hegyndes uden 'fillndelse fra BygningskorhmiS:sion~n,. 
der lutr nt meddele vedkommende det nød\"GildJge 
Svur inden 14 Dage efter Anmeldelsen. Y ed Hoved-· 
reparation forstru1s. foruden Gtmopførelse af Y deT
vægge af Sten eUOr af Sten og Grønsnnr, enhver 
Il.epamtion, ved lnci]ken nve Bjælker eller Syller ind
sættes i Bruningen eller v~ed hrHken Bprninrrf•ils Ydre: .;n ' "n n .; 
J?orm forandres. § 3. Opførelsen id nye Bygninger· 
og UtlføTelsen af Hundreparationer ved ældre Byg
Hinger kunne af Bygningskommissionen forbydes, saa-" 
fremt ile antages at blh·e til Hintler for Yedlige
holdelsen af tilsteilerærende Veje, Gader elJ,•r Allølls
render, f'ller for Anlægget af: nye, ligesom ogsaa, hvis' 
tidligere opførte Bygninger ligge saa nær, at ·J?are i 
'l'ilfæhle af Ildsmalle derveil formenes at kunne op
staa. I.-i~esom Bygningskommissionen derhos dl have 
rtt tilstrælm llÆ•gelmæssigheil med Hensy:n til Husenes 
Beliggenhed i Forho!tl til hinanden, s<taletles bør den 
nu;rnlig vetl nye Bygningers Opførelse. _vaase~ :at Ga
derne efter]mauden fna en passende l-1rctlUe eft(•r Byg
ningernes IIo_jde og øvrige stedlige 1?orho1d, og bør 
Gadens Bredde, hvor ikke særlige Hindringer stille sig 
i Vejen derfor, være mindst G Alen. § 4. Sodnlmse, 
der altid skulle Tære opførte af Sten' eller paa den 
sædvanlige :ilfnadc nf Sten og Grrmsner, -_mau ikke
tælrims med brandfarligt J\Iateriale, medmindre det 
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tlæklres mecl GrønsnBr eller Sten, og maa de des- 1882. 
uuen ikke opføres i mhulre Afstancl end 30 Alen fra 16. JuuL 
beboet Hus, Kirke, Skole eller lignende Bygning, Hø-
hus, Pakhus eller Kælcl. Den samme Afstand vil 
være at lwlde for 'rrankogeriers Yecllwmmende. Hvor 
Sodnlmse eller 'rrankogerier, der ere opførte før denne 
Anordnings lkrafttræclen, fimles i mimh-e Afstan<l fra 
de i l. Stykke anførte Bygninger end 30 -~len, kan 
Bygningskommissionen give saadanne særlige For~ 
skrifter mecl Hensyn til Brugen af dem, som maatte 
anses nødvendige til Forebyggelse af Brandfare. 
§ 5. Skorstene fra Bagerome, Komfurer eller Yinrl-
~vne skulle nere forsvarligen opførte nf 1\Iur- eller 
IUtmJ)esten. Dog kunne ogsaa som Skorstene ml-
vendes støbte Jernrør, naacr Bygningen er tækket 
med Grønsvær, Skifer eller lignende ikke brandfarligt 
1\Iaterialc', samt nmler Iagttagelse af, nt Røret iklm 
}Hlfl noget Sted 1wmmer Bygningens 'l'rævmrk nær-
mere end G 'J1ommer, og at det anbringes mindst 
1'/. Alen over Taget. Komfurer og Rakkelovne slmlle 
l1ave en .L\._:fstand fra Bygningens rl1ræværk af mindst 8 
'J'ommer og Rørene en Afstand fm Træværket af mindst 
6 'J1omnu:n·. Foran Komfurer og Vimlovne, dt~r ere n:n-
hragte paa TræfJTtilv, .skal dette dækkes med en Jern-
eller Zinkplade af mindst 1/, Alens Bredde eller mfd 
Stm1. Bag. færøske Ildsteder, som ikke ere frit
staaende, skal være opført en muret Y æg af mim1st 
11/ 2 Alens. Højde over Randen af Ih1stetlet. Afvigelser 
fra de i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser kan 
Bygningslmnnnissionen indrømme, naar den fimler, ; at 
der er truffet mulen Foranstaltning, der udelukker 
Braml!arc. !l 6. Indsigelser mod de Bestemmelser, 
som i Henhold til §§ 3, 4 og 5 træfles af B.Yt,'llings
kommissionen, indsendes til Sysselmanden, der efter 
at have indhentet de nØ(lvcndige Oplysninger ind-
stiller .. Sagen . til Amtmanden J som endelig afgør don. 
Byf,J1lingskommissionen har at ]Jttase, at de i foran
stanende Prn·agrafer givne ~1orskrifter og de i Hen-
hold til samme trufne Bestemmelser nøje overholdes. 
§ 7. Ild eller Gløder maa ikke bæres fra et Hus .til 
et andet under naben Himmel, medmindre det ske1· 
i lukkede Kar. ] 1or øvrigt er enhver pligtig med til-
børlig Forsihrtiglwd at omgaas med IlU og Lys ·og 
med alt. hmcl der kan fremlmlde eller befordre Ilrle-
l>rancl. · Saa slu!l og enhYer Husfader eller Husbond 
paase, at hans Børn, 'l1yende eller andre Personer, 
der høre til hans Husstand, eller som i hans 'l'jeneste 
lutvc Fon·etuinger i hans Hus, i .saa Henseende tul-
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1882. vise forsvarligt Forhold. § 8. I Tilfælde. af llds-
16. Juni. vande er enhver arbejdsfør Jllaml forpligtet til at 

give Møde samt at medbringe et eller andet for
Imamlenværende hensigtsmæssigt Branrlredslmh. san
som Spanrl, Kar, Spade eller Stige, og uneler T"edelse 
:tf Bygningskommissionens 1\Iedlemmer! for saa vidt 
disse ere til Stede, at være behjælpelig ved Slukning 
og andre Sikkerhedsforanstaltni1lget'. § 9. :B,or Over
trædelser af de i denm' Anordning 'indeholdte Be
stemmelser ellPr af de i Henhold til samme givne 
Paalæg erlæ~ges Bøder af 2 til 25 Kroner, i Hen
tagelsestilfrr,lrle af 5 til 50 Kroner, hvorhos den, 
der trods Bvgningskommissionens Forhud opfører 
€n Bygning eller foretager en HoYedreparation, maa 
finde sig i 1 at det opførte for hans Hegning :nedrives, 
saafremt den af Bygningskommissionen trufne Be
stemmelse ikke er underkendt nf Amtet. Bøderne 
tilfalde Stedets Fattigkasse. Jiled Sagernes Behand
ling og Paukendelse bliver at forholde i ·Overens
stemmelse med Lov om Sundhedsredtægter n--1. n1. paa. 
Færøerne af 7. Maj 1881 § 6, j fr. § 4. 

14. Sept. Kgl. Resol., hvorrerl bifaldes, at § 5 i Regle-
ment for Færø Amts Hospital af 3. Fehrurrr 1857 og 
kgl. l{esol. 3 . .Juli 1876 forandres derhen: at der for 
Kur af faste Fattiglemmer, som for Kommunernes 
Regning indlægges paa Færø Amts HosjJital, ikke 
erlægges nogen Betaling, medens tler for Kur af 
andre Patienter, som for Fattit,JVæsenets Regning ere 
indlagte paa Hospitalet, ydes modereret Betaling; a t 
Landkirurgen for al 1\Iediein til de paa Haspitulet 
judiagte Patienter erlwlder takstmæssig J3etaling; 
at Udgifterne ved Knr og Medicin til de for Kom
munemos Regning paa Hospitalet indlagte l'atienter 
afholdes af .. vedkommende Kommuner, og. a t . den 
I~andkirurgen for Kur af de jJfla Hospitalet indlagte 
Patienter tilkommende ugenligø Betaling af 2 Kr. 
eller l Kr., eftersom l'atienten erlægger fuld eller 
modereret Betaling til Hospitalet. for de overskydende 
Dage heregnes srmledes, at de!· betales henholdsvis 
80 Øre og 15 Øre pr. Dag, sanledes at Forandrin
geme træde i Kraft fra l. Oktober 1882, hmrefter 
det af Landkirurp;m fra l<'æro Amts Fattigkasse hid
til1) oppebaarne Beløb af 200 Kr. narlig bortfalder. 

(lllin. 'rid. A. Nr. 164.) 

l) :i\liulertitlig i Henhold til kgl. Resol. 3 .. Juli 1876. 
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Jnstm. Skr. hvorved det tillades Ejeren af 1882. 
Svanenpoteket i København at tmlægge og drive et 6. Nvbr. 
Hjælpeapotek i Thorsham paa visse nærmere an-
gime Betingelser'). 

(Civ. Metl. Lovg.) 

K. U. Jll. Skr. (til Fmrø Amts Skolmlirektion), hvori 1883. 
udtales, at den Myndighed, der vetl ~ 40 i Lov L 31.Marts. 
Marts 1854 l>lev given de daværende Untlervisnings
kommissioner }Jaa Lamlet til at paulægge Pengebøder 
.for Skoleforsømmelser, er for Landkommunernes v eaM 
kommende gaaet over til de ved Lov 28. Fc;bruar 
1872 OJlrettNle :Forstanderslmber. 

(Gejst!. lteskr.) 

K. U. Jll. Skr. (til Justitsministeriet). J\Ied Hen- 13 .• Jnni. 
syn til, at der var opstaaet en J\Ieningsulighe<l 
imellem Ministeriet for Kirke- og Undervisnings
væsenet og Lagtinget i Anledning af Ministeriets lfor~ 
dring om, at Planerne til FornyelEe af Kirkebyg-
ninger paa Færøerne, for sua vitlt de ikke udarbejdes 
efter Ministeriets ]rorunstaltning, simide forelægges 

,flet til Approbation, ~ idet Lagtinget ha Yde forment, 
at denne Frerngangsmaade vilde komme i Strid 1ned 
den Myndighe<l, der Yed Lagtingsloren af 15. A.}Jril 
1854 § 12 er tillagt Tinget med Hensyn til Kirkerne, 
~ utltaler ]\[inisteriet følgende: Kirkerne pua Fær-
øerne eje sig selv, og deres V erlligeholdelse pauhviler 
Menigheden, sattiedes at de fornødne ]\[idler dertil i 
paakommenile Tilfælde k<mne tilvejebringes ved Lig-
ning paa Sognel1eboerne: N. L. 2-21~56, }'r. 13. 
August 17!)0 § 12 in fine. Hver af Kirkerne lmwle 
tidligere sin egen Kasse. men disse Kirkekasser l1leve 
ved Reskript 3l. Oktobei· 1827 slaaerle sammen til een 
for hvert Præstegæld. hvorhos Ilestyrelsen af srrmtlige 
Kirkekasser ved dett(, Reskript udtrykkelig overdroges 
Amtmanden og Provsten. Dette sidste blev imirllerti<l 
foraurlret ved I,agtingslovcn uf 26. Marts 1852 § 11 
(der for sao, vidt er enslyden<le me<l den nugældende 
Lagtingslov § 12), hvori det hedder: ,\Lagtingets øvrige 
Forretninger erc følgende" . . . ~:d) IJet tagPr Be~ 
slutning om Anvemlelse af Kirkernes JHid1c•r" .. ·~ 
jfr. I.Jitra e. Ved en Skrivelse fra Imlenrigsmini-
steriet til 1Hinisteriet for Kirke~ og Undervisnings~ 
væsenet af 4. November 1853, der er tiltmrult i Skri-
velse fm sidstnævnte til Amtet af 11. s. JII., er det 

1) Ophævet ved kgl. Resol. •1. J\Iaj 1898. 
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188:3. nemlig antaget, a t det ikke var Logtingslovens l\Ie~ 
13 .. Juni. ning, at Kirlwrnes l\[irller skulde vedblive at bestyres af 

Kirkeinspektionen (o: Amtmanden og Provsten) med 
den Forandring, at Lagtinget skulde føre rrilsyn her
med, 1nen a t alle de Forretninger, som havde paa
hvikt Kirkeinspektionen me<l Hensyn til Ilestyrelsen 
af Kirkeleassernes l\Iitller. maatto være aaaede over 
til I..~agtinget, og a t dette' llflvnlig ogsaa illfuittc gælfle 
om Urlste<ll'lse nf de fornødne Udgifts- og Inrltægts
ordrer. vedkommen<le Kirkeme. - Den faktiske 'l'il
stantl synes nu at vmre den, at lÆgtinget betragter 
sig son1 den 1\Tyntlighed, der bestyw~r og tnger Be
stemmelse merl Hensyn til Kirkernes Økonomi i Al
mindelighed og i Særdeleshed deres Bygningsvæsen, 
saaledes at den Virksomhed. som Amtmanden m1øver 
i denne Henseende, anses for at udoves af ham pan 
I.ngtingets Vegne efter Lov af 15. April 1854 ~ 13. 
Herimod kan imidlertid anføres følgende: l. I Over
ensstemmelse med dQn Forretningsorden, som fandt 
Sted i det øvrige Rige, før Kirkesynsloven af 19. 
Felwua•· 1861 traadte i Kraft, lader l\Iinistcrict stadig 
det Paalæg, som <let. efter fm Provsten gennem Bi
skoppen at lulYe morHaget Udsl<rift af de aarlige 
Synsforretninger over Kirker 1ma }11ærøernPr giver til 
Kirkernes Bestyrelse om at afhjælpe de udsatte 
Mangler, meddele til Arnbnanclen og Provsten gennem 
Stiftsøvrigheclen, ikke til Lagtinget. 2. Uneler FolkeM 
ti~iiets Behanrlling af Forslag til Lov 26. l\Iarts 1852 
stillede Udvalget JEnrlringsforslag on1 at Jade den 
ovenanførte Bestemmelse "(§ 11 d) bortf!llde, men 
uneler :Forhandlingerne on~ dette Æmlringsforslag 
fremkom intet, som tvderle pa!l, at rlct var l\Ieningen 
!lt henlægge hele Kirkernes Økonomi eller specielt 
deres Bygningsnesen under Lagtingets Administration. 
3. Da de selvejende Kirkers l\Iirller og llomls i det 
øvrige Rige ikke ere .henlagte under kommunale Au
toriteter, mna lÆgtingslovens Bestemmelser om 
LagtingeLs liTyndighed merl Hensyn til Kirkernes 
~Iirller anses for singulmre Regler, i hvilke man 
bør være Yflrsom med at hegge mere .ind, end 
Ordene udkræve. ;L Den l\Iyndighetl merl Hen
syn til Kirkernes Anliggender, som udøveiles af Amt
manden og Proysten indtil 18~>2, grundede: sig ikke 
paa Henlæggelsen af Kirkekasst1rncs Bestyrelse til 
dem ved Heskri11tet af 1827 (og km altsan heller ikke 
antages at vmre bortfalden derved, at denne sidste 
herøvedes dem), idet iler ingen 'J~vivl kun være om, at 
den Ordning 1ned Kirkernes Porvaltning og '11ilsynct 
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<lermed, som efter Eneraidsmagtens Indførelse op- 1883. 
rettedos i begge Ri~erneJ ogsaa :i sine G-nuultræk 'Cl' 13. Juni. 
bleven gjort anvenrJelig paa Færøerne, sandsynligvis 
srmledes, at ilen:Mymlighed, der ellers nærmest var til-
lngt StiftsøYrigl1eden~ pau Grund af I!~mrøernes afsides 
Beliggenhed til Dels betragtedes som overdraget -til 
Amtmanden og Provsten; af Kane. Skr. 29. A.l}ril 
182(} ses det ogsaa, at disse før 1827 udøvede :en 
saadan Yirksomhed me<l Hensyn til Kirkernes An
liggeniler, idet der til dem skulde indsendes Ind-
1Jeretning om Sognepræstens og Kirkeværgernes aur-
lige Besigtigelse af l{irlærne~ for at Mangle111e kunde 
blive foranstaltet afhjulpne. - Efter <let m1førte 
skønner .Ministeriet ikke rettere end, at .B'ormltningen 
11f de færøske Kirkers økonomisl<e Anliggender i Al
Jnindelig11ed og san·lig af deres Bygningsvæsen ikke 
l10nhører til de Forretninger vedkommende Kirkerne, 
der ved Lagtingsloven (se Lov 15. A1wil 1854 § 12 
d, o, f og h) ere overdr!tgne til Lagtinget, men ffe1n~ 
deles maa sortere under mdkommende dertil hcskik-
lmde Embedsmænd, i Smrdel(•S1Ied Amtmanden som 
Øvrighedsperson i -.B,orcning med Provsten, Ea:lledes 
at disse alene lmve at henvemle sig til Lagtinget for 
at erlrrerve de fornødne Bevillinger og de fornødne 
Anvisninger af Penge. I .. igcsom i det øvrige Hige 
Ted sPh-ejende Kirlter :lllinisteriets Cl'illuilelse indhentes 
til alle større 13yggeforetagender, l1ar J\Iinistcrict i 
Kirkernes Interesse anset det for rettest. at den 
J5mmne V\·emgangsmaade iagttages i rrilfælde tlf JGrlters 
Fornyelse paa :E'ærøernc; og Ilegeringens 1\lyndighed i 
denne Henseende har Hjemmel~- foruden i det ovenfor 
mlvildeile ~- i Kane. Skr. 2!J. April 1H2G (hvorefter, 
naar en Kirke af ny skal OJ>bygges, d nøjagtigt og 
fuldstændigt Overslag over de fornødne Materialier 
maa foranstaltes forfattet af Amtnumdtm og Provsten), 
idet Planernes Udarbejtlelse derefter er en ren Øvrig
lwlsfor:tnstnltning, med Hensyn tilln-ilken Ministeriet 
mna 1mnne meddele de Regler, som det anser for 
hensigtsmæssige. l\Iinish•riet udheder sig Uernied 
Justitsministeriets Ytringer om Sagen, navnlig mn 
dette er enigt i, a t d<~n ved Lagtingsloven Lagtinget 
tillagte Virksomhed med Hensyn til Kirkernes ~Iidler 
og Kirkekassernes Bestyrelse ikke hM ophævet ilen 
J\Iyndighed. som har været udømt af Øvrigheden, 
mwnlig Alntmanllen og I)rovsten, med Hensyn -til 
Bestyrelsen nf Kirkernes ølwnomiske Anliggender i 
Alminde1ighed og særlig af Kirkernes Bygningsvæsen, 
dler indskrænket denne anilerledes end, at Bevillingen 
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1883. og Anvisningen af <le fornødne l\Iit1ler af Kirkernes 
13. Juni. Fonds maa erhverves hos Lagtingetr og i, n t bl. iL 

:Ministeriet for Xirke- og Undervisningsnesenet maa 
være beføjet til at forbeholrle sig at tage Bestemmelse 
metl Hens0~1 til Sporgsmaalet om Approbation paa 
Planerne til J\irkers JJ'ornyelse 1). 

(Gejst!. Reskr.) 

13. Jnli. Jnstm. :Bekemltgorelse (Nr. 136) om, at In-
struks af 22. Oktolwr 1877 for Fysici nllvides til 
at gæltle for Fysikus paa Færøerne. Den nnder 
22. Oktober 1ii77 ntUærdigede Instruks for ]J'ysici 
udvides herved til at være gældende for Fysikns paa 
Færøerne med de Lempelser, som følge af: at denne 
Embedsmand tillige er Distriktslæge for en Del af 
J!'ysilmtet, og i øvrigt med. følgende Ændringer: l) at 
JUlersyn af Distriktslægernes Embedsbøger . og "~rkiv 
samt Visitation af Sygehuse1 for sna vidt &aadanne op~ 
rettes udenfor 1'horshavn, af Fysikns foretages saa 
vidt muligt m1 Gang 1rrert Aar eller dog, ' saa ofte 
Omstæmlighederne till:lde ilet (Instruksens §§ 4 og 7); 
2) at Fysikus har at forelægge Amtma.nUeti ·sine J:iJll1~ 
bedsbøger til I~ftersyn (Instruksens ~ 5); 3) at Fysi-
1.-us, naar 1Hm ønsker at forlade :E ysikatet eller at 
fritages for sine Forretninger i længere Titl !mil 4. 
Uger, derom gennem Amtet vil lmve at rmsøge tTu
stitsministeriet (Instrnksens § G); 4) at Fysikns ver1 
den narlige Visitation af Apoteket i 'l'Jwrslmvn •il, 
naar Omstæmligheileme tillade det, have at medtage 
Distriktsla•gen for et af de andre Lægedistriktr>r (In
struhens § lO); 5) nt Fysikus, naar han kommer til 
Kundskab· om 'Forseelser, begartede af ile i Fysikatet 
unsatte J onlcmødre, ikke selv kan partlægge disse 
Bøder, men har at gøre Indberetning til Amtmanden, 
·for at de paugældende kunne hliYe <lrngne til Ansvar 
(Tnstrulæens § ll ). 

18. Juli. .Justm. Bekentltgørelse (Nr. 137) om, at In-
struks at' 22. Oktober 1S77 for Stads- og Distrikts
læger udvitles til at gælde for Distriktslæger paa 
Færøerne. Den tm<l<'r 22. Oktober 1877 udiærdigmle 
Instruks for Stads- og Distriktslæger 2) ud rides herved 

1) Justitsministeriet tiltruadte i sit Svar Kirke~ og Undervis~ 
ningsministeriets Opfattelse. - Der ses iklm lierefter at 
;·ære fordaget videre i Sagen. 

2) Af Instruksens Bestemmelser have kun følgend-e mere al-
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til at være gældende for Distriktslæger paa Færøerne 1883. 
med følgende .Ændringer: l) nt Amtmanden, nnar 13. JulL 
ikke Sygdomsforholdene i Distriktet eller nnrlre Om
stændigheder lægge Hindring i Vejen Uerfor, kan 
meddele en Distriktslæge 'l'illndelse til at forlade sit 
Distrikt for en 'l'id af indtil 8 Dage, uden at saadan 
Tillatleise betinges af, at en anden Læge under hans 
Fraværelse konstitueres i J~mhedet (Instruksens § 3); 
2) at det paahviler Distriktslægerne paa Færøerne at 
yde fri I,ægehjælp til :Medlemmerne ilf aet dervmrenae 
Politikorps (Instruksens § ll); 3) at Distriktslægerne 
enten selv eller vea de dertil autoriserede Hjmlpe
vaceinatører have at drage Omsorg for, at den offent-
lige Kokoppeindr>odniug og tiet med dcmne forhundue 
Eftersyn bliver foretaget efter de derom for Fær-
øerne gældende Love og Anordninger og efter en :af 
Fysikus hif:tldet Plan (Instmkseus § 15); ·1) at Distrikts
lægerne udenfor 'l'horshavn ere berettigede til at (lis
pensm·e ~Iedldn, dog med Forpligtelse til a.t for-
skrive de af dem benyttede l\Ietlikamenter fra AJlO-
teket i 'J'horslmvn; 5) at det paahviler Distriktslægerne, 
efter nærmere Bestemmelse af ] 1;ysih"lls, og saafreint 
Omstændighederne tillade det, at deltttge med ham i 
den narlige Visitation af owennævnte Apotek (In-
strubens 9 16). . 

Jnstm. Skr., hvori udtales, at Lagtingslov 15. Aptil 24. Sept. 
185•1!i 12indeholderHjemmel til Offentliggørelse gennem 

mindelig Interesse: § 6, ---Distriktslæger ero forplig
tede til, paa lwdste :Maade og efter bedste Evne, saa vidt 
muligt at yde enltver til Lægehjælp træn~ende forlangt 
llistanrl (jfr. Justm. Skr. 31. December 1887). De skulle 
11den Vederlag, dog imod at nyde fri Befordring og :de 
lovbestemte Dagpøtge, nanr ltt:ji.'ler i den Anledning m_aa 
foretages, l>ehandle alle de syge, som af de til Læge~ 
distriktet. lJenhør~JldC l~omrrmnnr ere tagne . 1mdcr .offentlig 
vedvarende eller midlertidig Forsørgelse og af disse blive 
henviste til dem. - - ~ § 7. Er Distriktslægen tillige 
Læge ved et Sygehus, da hør han i .A.lminde1ighetl daglig 
tilse de syge i dette og paase deres Tarv med Hensyn :til. 
Kur og 1•~orplejning. ·~ ~ - § 8. lf'indes der i Di~ 
Striktet .A.rrilsthuse, ve!l hvillw ikke nogen anden Læge :er 
antagen til at føre· det stadige Tilsyn, skal llistriktslæg'ett 
uden Vederlag - - - behandle alle de i samme hen~ 
siddende svge Arrestanter - - -. § 10. Distriktslæger 
man ha\'e ileres Opmærksomhed henvenilt paa Udbredelsen 
af den veneriske Sygtlom og ~ -~ ~ ogsaa ved egen 
Bestræbelse søge oplyst, hvorledes Smitten 11ar udbredt 
sig, og modvirke Udbredelsen. - - - De 1Jehandle 
-veneriske syge, !ler henvises til deres Behandling, ·for· 
offcnt1ig Regning - - -. 



272 Skr. ang. OJ1'entliggøre1se af Regnsltal)or. (32) 

,1883. Amtsavisen nf I~kstrakter af ile for Lamlkommnnerne 
'24. Sept. , aflagte J:teb'llskalwr, og at det, !la der ikke, i Lag

tingsloven indeholiles noget om, at Udgifterne herved 
skulle afholdes af AmtsreJ>artitionsfonden, ikke skønnes 
rettere end, at hver Kasse maa hære sin Del af 
denne Udgift i Lighed med, !mul der sker ved Re
}larteringen af Hevisionsmlb:riftenw. 

(U tr.) 

21. Sept. ]{gl. Itesol., hvorved bifaldes, a t der oprettes et 
nyt Distriktslægeemhecle paa. ll'ærøerne me<l Bolig for 
Distriktslægen i V estmanhflvn, omfattende V aagø 
Syssel, Nordstrømø l'ræstegæld og Eirle Sogn af Østerø 
Præstegæld, dog at det tillades Beboerne, af Rolle
fjord i Nordstrømø Præstegæld tillige at benytte Di
striktslægen i 'l'horshavu, a t Funding, Andefjonl, 
·Fuglefjord og Gøte Sogne i Østerø I)ræstegæld defi
nitivt henlægges under Norderøernes Lægedistrikt 1). 

og n t Øen Store Dimon henlægges under SuderØ 
Lægedistrikt 2). 

(Min. Tid. A. Nr. 180.) 

1884. ]{. U. JII. Sin·. (til Amtmanden og ProYsten ]Jaa 
26. Jan. I?mrøerne)t hvori udtales, flt den Prrosteenkerne pua 

Færøerne ved Anordn. 16. April 1673 § 12 i Stedet 
fol' Pension tillagte Ret til u!OJ·ment at nyde og be
holde Anueksgaarden i Kaldet efter l\Iinisteriets For
mening maa omfatte de samme Rcttiglwder som dem, 
der ve a Lovgivningenere tillagte Præ.steeml)ederne som 
Besiddere af disse, nemlig den i N. It. 2~12-3 om
lmndlede Ret til a.t nyde alle tre 'l'iender, men a t 
Spørgsmaalet i øvrigt hører under Domstolenes Af
gørelse. 

(Gt'jstl. Reskr.) 

1886. ]{gl. Anortlning (Nr. 103), indeholdende Tillæg 
13 Ang. til Lov angaaende Brandvmsenet i 'J'horsl1avn paa 

Fmrøerne af 28. Januar 1856. I Henhold til § 5 i. 
I--~ov om Sundheds-redtægter m. v. for Færøerne af 7. 
:Maj 1881 ville Vi herverl lmve anordnet følgemle: 
§ l. For Indretningen af Jukkede snævre .Skorstene 
( sankaldte Kaminer), der fremtidig opføres i Byen 

lJ Jfr. kgl. Resol. 27. A]lril 1872. 
2) Jfr. kgl. 1lesol. 11. Juni 1852. 
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'l'horsham, og som tjene til Afledning af Røgen fm 1886; 
Køkkenildsteder og Kttkkt•lovne. fastsættes følge11de 13. Aug. 
Forskrifter: :1. Enhver saarlan Skorsten skal helt 
igennem opføres som Grmulmnr af hra'lldte Sten med 
en )lurtykkelse 'n.f 'mindst 41/.t-'l'omme, og maa altsaa 
mwnlig ikke opføres merl kantstillede Mursten eller 
med Bræder fra Loftet. Den skal opmures j stærk 
Kalk med tætte, overalt ene med Kalk udfyldte Fuger 
og skal være bernppet baade indvendig og udvendig. 
2. Skorstenens indvenilige Gennemsnit~ der ikke maa 
-vrere mindre end Ujj i den kvadratiske Bide eller i 
Diameter, skal- helt- igennem -være det samme. 'ræt 
ved Bunden · skal Skorstenen være forsynet med 
forsvarlig Rensedør af Jern, anbragt i -Jernramme 
med J?als, -hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skor-
stfinens forsvarlige ltensning gør det nødvendigt, sklille 
nnhringes paa passende Steder. I Bygninger 1ned 
rrag af Rør, Straa, Ørønsncr eller af lignende Bew 
skaffenlwd nma Rensedøre ikke anbringes paa Loftet 
i mindre Afstand end 2 Alen fra Mønningen. . 8. 
Rvor Skorstenen gaar igennem dohhelt Gulv, dobbelt 
Loft, eller hvor der er 'rrmpanel eller Gibs under 
Bjmlkeme, skal. den mlkmges til en Murtykkelse rtf 
81/ 2 'l1om1ne. l{ounner Skorstenens utlvenUige Side 
nærmere til 'rrwværk al hvilken som helst Art entl 
41/ 1 'l'omme, skal tlet mellemliggende Rum nelfyldes 
metl torre lVIursten eller Kalk eller en Blmuling af 
begge Dele. Hjørnebræder til Støtte for Skorstofnen 
maa kun anbringes efter dertil for hvert enkelt_, 'l1il-
fro1de af l1ygningskomm:issionen 11Wd An1tets Appro-
bation givet 'rillatlelse. 4. Skorstenen slml være 
opført fm Grunden uf paa tilstrækkeligt Fundament 
og man i intet ~'ilfæltle komme til at hvile p:ta Bjæl-
kerne. Hvor en Skorsten trækkes i slcrnn. Retning, 
skal den enten hvile paa en lVfnr eller være under-
støttet af <m Stol, forsynet metl en tør lVIursten J>aa 
Flttden mellem Stolen og Skorstenen; dog maa tlen 
Bhaa Retning ikke danne en større Vinkel t•ml 45 
Gruder med den lodrette Linie, hvorhos Skorstenen 
indvendig i Bøjningen skal afrundes i en Bue 1iwd 
mindst 3' Fods ·llailius. 5. Skorstenspiben, der skal 
rage mindst 11/.1 Alen over hvilket som helst Sted 
paa 'l1aget, mtta ikke mngives nwtl Bra~llebeklærlning 
eller andet hram1fal'ligt Materiale, medmindre 'l':il-
ladelse hertil er meddelt for hvert enkelt 'rilf:elde 
ttf Bygningskommissionen med Amtets Approbation. 
I saailimt 'rilfæltle skal Skorstenspillen imidlertitl for-
synes med en Krans foroven af lVIursten i mindst 2 

(3) lH 
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1886. Murstens Tykkelse. 6. For ethvert Kukkelovmrør, 
13. Aug. der indledes i Skorotenøu, skal der i denne indmures 

en Jernbøsning med en indwmllig 'fremsrlringende 
Rand, s1wledes nt Randen forhindrer Enden af 
Kakkelovnsrøret fra at tramgeind i Skorstenen. Det 
overlades i øvrigt til Bygningskommissionen me'l Am
tets Approlmtion at bestemme, hvor Yidt de ovenom
handled,dukkede snævre Skorstene maa tmvendes til 
Røgafledning for Delsteder i Bagerier, Bryggerier, 
Smeclier, '1'ranlwgerier og undre ]3ygninger med større 
Delforbrug end sædvanligt, ellor om dertil skal n.n
vendes Skorstene af særegen Konstntktimr i Hen
seende til Højde, l\[urtykkelse, indvendig Vidde og 
Udkragning m. v. § :!. For Indretningen uf aabne 
færøske Skorstene gælder fremdeles Bestemmelsen i 
§ 2, l. Led, i Lov angaaende Brandvæsenet i 'l'hors
havn uf 2ti. Januar l~Ofi. * 3. Det tillades at an
bringe smednde Jernrør som-Skorstene i Bygninger 
i 'l'horslmm, fornelsat at disse ere tækkede me<l Grøn
sva•r eller Skifer, samt under Iagttagelse uf, at Roret 
ikke Jl3U noget Sted kommer Bygningens rrrævrork 
nærmere end 8 rrornmer, og at det anhrjnges mindst 
Jl/.1 Alen over 'l'agrygningen. Anbringelsen af støbte 
.Jernrør kan nnuer de ovenangime l~etingelser til
stedes af Amtmanelen ifølge derom gjort Indstilling 
fra Bygningskom missionen. § 4. Komfurer, Bilægger
og KakkeloYne skulle tillige merl Rorene lmve en 
Afstand fra l3ygningens ~eræværk af mindst- 8 'l'om
mer. l?oran Komfurer og Kakkelovne, der ere an
bragte Jl"" 'l'rwgulv, skal dette dwkkes med en .Tern
eller Zinkplade ltf mindst 1/ 2 Alens Bredde eller 1ned 
Sten. § 5. Enhver Ejer er ansvarlig for, at alle 
Skorstene (a:thne og lukkede) og som Skorstene an
hra6>te .T ernrør i de ham tilhorende Bygninger be
hørig vedligeholdes. De Inkkede Skorstene og .Tern
rørene maa ikke mlhrændes. men skulle renses mindst 
4 Gange om Aaret, nenlllg forinden Udgangen af 
]n'ert Aars 1\Inrtsr Juni, September og Deeember 
1\baneder, og ellers saa ofte nødvendigt gøres. An
svaret !Jerfor Imahviler Husejeren, nMr denne enten 
selv beboJ· Stedet, eller dette er overdraget til Brug 
til forskellige Lejere, men Brugeren, dersoin tlenne 
har !tele StmlBt i l,eje eller paa anden J\Iaade til 
nelelukkende Afbenyttelse. !i Il. Ansvaret. for, at 
Komfurer, Bilæggerovne, Kakkelovne og J\:ukkelovns
rør smnt andre~ til Skorstene ·hørende Røgledninger 
vedligeholdes i en sandan Stand. at de ikke medføre 
Brandfare; Jmnhvi1er i Forenini med Ejeren tillige 
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Lejeren, naar denne ikke betimelig lw.r mnneldt en 1886. 
ham bekendt 1\I•mgel for Ejeren eller i fornødent 13. Ang. 
Fnlcl for Ltmdfogden. For Renholdelsen uf Komfurer. 
Ovne og ovenomtalt-e Røgledninger er vedkonnne:tid(~ 
Husfader, af hvem. de benyttes, ansvarlig. § 7. 1'il-
synet med. at behørig Vedligeholdelse og Renholdelse 
limler Sterl, føres :tf Branclsynet, der fremtidig af-
holdes mindst 4 Gange anrlig, nemlig i de første 
Dage af hvert Am·s J an u ar, April, Juli og Oktober 
i\JattnedPr, og ellers sa11 ofte 11odvellrligt gores .. ~ 8. 
~l'horshavns KomrnunnllwstJTClse nntnger og nfsked1ger 
Skorstensfejere for Bye11, der lmve at gua alle, som 
sa.adant forlange, til Haande med Rensningens Ud-
førelse, imod rtt nyde e11 af Kommunalbestyrelsen 
nærmere fastsat Betaling for hver enkelt af dem 
renset Skorsten -m. v., hvilken ]3etaling udredes for~ 
Hkudsvis af Kommunekassen lUen lignes under 1Jd~ 
pantningstnmg srorski1t JHlH> (ie vedkommende Husejere 
eller -lejere, som benytte Skorstensfejer. Landfogden 
fastsætter de 11ærmere Ii'orskrifter for <1ercs Virksom-
hed. De nntngne Skorstensfejere og elisses .iliedw 
hjælpere kunne i Tilfmlde af Forseelser imod deres 
Instruks strafles af.Landfogclen med Bøder indtil40 Kr., 
for saa vidt ikke 1'ilfælilet efter sin Beskaffenhed ]Jør 
merlføre højere Straf og Pnatale ved Domstolene. § 9. 
Den, r1er bevislig lutr overdraget Rensningen af smut-
lige de Skorstene, Jernror, Komfurer, Ovne og l:tøg
ledninger, · hvilke det efter §§ 5 og () Jlaahviler ham 
at holde rene, til en af Kommnmtlbestyrelsen antagen 
Skorstensfejer, fritages for det deri ommeldte Ansmr. 
Derimo<l vil Ansvaret J:lf<nlrvile I~jeren eller Lejeren, 
saafrem t 1m n lægger }Iill(h-inger i Vej en for Rens~ 
ningens Udføre1se. § 10. Overtrædelser nf denne 
Allordnings Bestemmelser eller af rle af Bygnin"s
kommissionen til Opfyldelse lremf givne Paalæg eller 
Porlmcl paatales som offentlige Politiforseelser og 
strr.dl'es med Bøder indtil fJO Kr. dier merl simJ>clt 
Bængsø] indtil 8 Dage. Bøderne tilfa.lde Byens 13rand-
kasse. § 11. Skønner 13ygningskommissionen, at 
noget stedlindenrle Forhold er af en saadan ln·and-
farlig BeslmffenlH:d, at det for den offentlige Sikker-
lwcls Skyld uopholdelig hør forandres, og vedkom-
mende ikke stmks retter sig efter det Paalmg, der i 
saa Henseendø gives ham, skal Politiet være pligtigt 
til paa Bygningskommissionens Begæring og Ansvar 
at fomustalte det fornødne ved umiddelbar Anvendelse 
af Magt. § 12. Denne Anordning træder i Kraft 
den l. Januar 1887. 

(3*) 18* 
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1887; Justm. Skr., l1Yori - i Anledning af, at Fysikus 
31. Dcbc. til Jllinisteriets Afgørelse har indstillet det S]Jørgsmaal, 

om de færøske udenfor 'l'horslmm bosatte Distrikts
læger, der ifølge Bek. 13. Juli 1883 Post 4 have Itet 
til at dispensere :1\Iedicin, ere forpligtede til at yde 
Lmgehjælp og ucUeYere Me<licin patt Kredit - udtales, 
at det fremsatte Spørgsmaalmaa besmres benægtende. 

(CiY. l\Ied. Lorg.) 

1888. ,Justm. Uekendtgørelse (Nr. 111) om uogle af 
n .Tuni. Justitsministerlet stadfæstede 1!'orandriuger i 

Sundhedsvedtægten for Tlwrslmvn 1). 

27. Juli. Jnstm. Skr., hvori - i Anledning af et An-
dra,gende fra Beboere af Eide, Haldersvig og Kvulvjg 
Sogne on1 'Till:Hlelse til at søge I,~ægen i T11orshavn 
i sartdanne Tilfælde, hvor det vil være umuligt eller 
dog alt for bosrærligt at konsulere eller <Lfhente 
Distrilctslægen i Vestmanhavn -mlta1es, ftt Ministeriet 
ikke finder Grund til. at det skulde tillades Beboerne 
af nævnte Sogne efter eget frie Valg i hvert enkelt 
Tilfæl<le at benytte - .n: ikke blot konsulere, men 
ogsaa tilkultle - hvilleen de ville, af de to ommeldte 
Læger, idet Jllinisteriet med det kgl. Snudhedskollegium 
er enigt i, at det a11erec1e nu maa staa de paagældende 
Beboere ganske frit at konsulere hvilken Læge de 
maatte ønske, samt at det derhos, uden .at § 3 i In
struksen af 22. Oktober 1877 herfor vil \ære til 
Himler, matt vmre Distriktsimgerne paa Færøerne 
uformcnt at efterkomme nødvendig Kuldelse fra-uden
for Distriktet boende, naar sandan Kultleise motiveres 
ved, at Vejrforholdene umuliggøre Henveneleise til 
vedkommende Distriktslæge. 

(Civ. ~Ierl. Lovg.) 

20. Drbr. Jnstm. Skr., hvori - i Anledning nf 1m Fore-
spørgsel fm Bestyreren nf Hjmlpenpoteket i 'J'horshavn 
om, 1n~or vidt den Apotekerne i det øvrige Kongerige 
paahvileude Forpligtelse til at udlevere Medicin efter 
Recept ___ pua Kredit gælder paa Færøerne ~ svn.res1 
at da Fr. 4. December 1(i72 ikke gælder paa JJ'ær
øerne, j fr. Højesterets Dom uf 12. Oktober 1888, 

1) Se Bek. 23. Maj 1882 §§ 10-13 og 31, liVor de forandrede 
Bestemmelser findes anforte. 
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savnes der Hjemmel til at paalægge Hjælpeapoteket 1888. 
i 'l'horslmvn en Foq>ligtelse til at urllevere nle<licin 20. Dch 
paa Kredit. 

(Civ. 1\[ed. Lovg.) 

Jnstm. Sin·., hvori - i Anledning af en Fore- 1889. 
spørgsel fra ]'ysikns om Fmstaaelsen af Udtryldæt 12. Jan. 
"i fornødent Fnlrl" i Lov om Ligsyn Jlft<t Færøerne 
af 29. Marts 1878 § ll, 2. Stykke- svares, t<t 1\Ieuingen 
med <let anførte Udtryk, som tlet af Lovforslagets 
1\Iotiver klart fremgaar, er den, at det er overladt til 
Politiøvrigheden i hvert enkelt Tilfml<le at bestemme, 
hvor vidt en Lmge skal tilkaldes ved Ligsynet eller ej. 

(Civ. ltled. J,ovg.) 

Lov (Nr. 23) om Hamlelsregistre, Firma og 1. 1\!arts. 
Prokura (se Anordn. 7. Februar 18!!0). 

Justm. ~\uorllning (Nr. 74) om Førelse af 24. ?>!aj. 
Han1lelsregistret (se Anordn. 7. Pehrunr lHHO). 

Kgl. .Anordning (Nr. 21), ltvorvell Lov om 1890. 
Hamlelsregistre, Firma og Prokura af l. Marts 7. Febr. 
1889 sættes i l{raft Jlna Ji'mrøerne. I Henhold til 
den Regeringen ved l.ov om Handelsregistre, Firma 
og Prokura af l. :Marts J 889 9 3 7 giYne Bemyndigelse 
sættes herved denne Lov sanvel som den til samroe 
sig sluttende allerhøjeste Anordning om Førelsen af 
Hnn<lelsregistre af 24. 1\Iaj f. A. med de nedenanførte 
Lempelser i Kraft paa Færøeme fra l. ,Juli rl. A. at 
regne. 1. Paa Fmrøorne føl'es Handelsregistret af 
r~andfogde~, jfr. Lovens § J. 2. Anmeldelser til 
Handelsre~Istret kunne paa ll,u:røerne udenfor Thors~ 
havn paa Begistreringsmyndighedens V Pgne modtages 
af verlkommenrle Sysselm:tml, som snarest muligt efter 
Anmehlelsens 1\Iorltagelse hal' at indsentie den til 
I.~mH1fogden, jfr. Lov!'ns § 2. 3. For Færøei·ues 
V edkommenrle in<lrykkes Anmel<ldserne i den riersteds 
til Optagelse af retslige og offentlige Beken!ltgørelser 
antorisere<le 'l'irlende, jfr. Lovens (i 4. 4. De i An
ordningen af 24. Maj f. A. § J O omliandlerle Blanketter 
til Anmeldelse af Pirma skulle }ltUL JYærøerne fornelen 
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1890. hos Lanilfowlen ogsaa kunne faas udlevereile hos 
7.l'ebr. vedkommende Sysselmand. 

27. Febr. Justm. Skr., hrori - i Anletlning af forskellign 
af Pysikus fremsatte ]\n·es})ørgsler angauende For~ 
stauelstm uf §§ 2 og 4 i I.~ov 8. tTanuar 1872 om den 
Betaling, tlei· ~tilkommer Læger JliUt .Jj.,rurøerne for 
deres Jforrr:tninger - udtales, -at :Ministeriet saa 
meget mindre kan finde sig foranleeliget til at indlade 
sig ]Jfilt en sa<ulnn almindelig Fortolkning af den 
nævnte Lovs Bestemmelser~ som Anvendelsøn og 
følgelig Fortolkningen af de paagældcntle 'l1akstbeQ 
stemmelser, der kun ere fastSatte for sa:ul:-lnne '.ril~ 
fæltle, hvor en skønsmæssig og verl Orereimkomst 
fastsat Betaling ikke kan opnnn.s, ved Lovens § 2, 
for saa Tidt 'l'alen er om privat Praksis, urltrykkelig 
er henlagt til Domstolem•. 

(Giv. "Iod. Lovg.) 

11. April. Lor om Ileskytteise for Y aremærker (se Anor<ln. 
24. November 18\Jil). , 

22. Maj. J{gl. Anordning (Nr. 79) om Reglerne for Yed-
ligeholtlelsen, Jlrngen og Allereringen af •le Staten 
tilhøren•le Embedsboligel')laa ]<'mroerne for Embeds
mmn•l, der sortere under .Justitsministeriet. 

1891. J,ov (Nr. M) om Oprettelse af Landvmsens-
1. ApriL lwmmissioner Jlaa J;'mrøerne. !l l. De verl Lov om 

Udskiftning af ]'ælleslumger paa Færøerne af4. Marts 
18fJ 7, j fr. I .. ov om Ordningen af de til Ilaugevæsenet 
pa.t Færøeme hørende Forhold nf 23. Fehrunr l86(i 
!j 80, 2. Styklw, :mordnecle U<lsldftningskommissioner 
sanvel som de for samme ved ile nævnte Love an
ordnede Overinstanser oplucves. Til Behandling og 
l'ankemlelse af rle veil rle nævnte Love til Udskiftnings
kommissionerne lwnlagte Sager samt af de i Lov om 
Gmn<lestæme paa. Ir'ærøerne af D .. D. § 2, j fr. §§ 7 
og 1 O, onuneldte Sager~ opn~ttes 1 hvert Syssel en 
Landvæsenskommission, fra hvilken 1ndaukning sker 
til en for Færøerne fælles Overbmlvæ senskormnission. 
~ 2. Hver af LatHh"æsenskommissionenw hestaar af 
Sysselmanden som }formand og 2 af Lagtinget valgte, 
i Sysselet hosattr 3Jæml. Overlandvæsenskonunissionen 
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1Jestaar af Sorenskriveren som Formand og 4 . af 1891; 
Lagtin7,et valgte llltmul Til i 1!'orfaldstilftelde at til- 1. April. 
træde Konunissionerne -vælges af I.~agtinget 4 Snpplew 
an ter til hver. Kommissionernes :Medlemmer :og 
Sn})pleanter vælges fo_r 6 "'"~ar. Gnnva)g ,1mn firide 
Sted. § 3. Naar en Sag ønskes indbrngt for Land
væsens1~ommissionen, _har vedkommende Klager derom 
at indgive skriftlig Begæring til Sysselmanden. :Er 
d.et en paa (~randestæn.le tagPil Beslutning1 derpua.-
:ankes 1): skal Begær~ngen v~-ere indgiven senest 8 Uger 
efter den Dag, da Beslntnmgen er vedtagen. Syssel
manden har derpaa, nmst at meddele Klageren Attest 
om Sagens Indbringelse, at udlærtlige Indkaldelse i 
samme l11l1d Angivelse af 'l1itl og Stetl for Sagens Be
handling, hvilken altid hør ,henlægges til <len Byg<l, 
hvortil Sagen nænnest hører. Sysselmanden har 
derhos at give Landvæsenskommissionens ønige 1\Ied~ 
lemmer Meddelelse om Sagen og dens l!1 oretagelse. 
~ 4. lmlkal<lelsen man Klageren med mindst 14 Dages 
Varsel lade bekendtgøl'o vetl Im~sning til Kirleestævne 
Dg i øvrigt paa andtm sætlvauHg 1\Iaado efter den_ ttf 
Syssehnmult•n derom i Indkaldelsen givne Anvisning 
i den eller de vedkommende Bygdør. Særlig Under
_retuing om Sagens Foretagelse skal derhos af Syssel
manden medileles Landfogden i de 'rilfælde, hvor 
Godsa<lministrat.ioneJJs Samtykke efter de gældende 
Bestemmelser sknl int11H'ntes. § 5. N aar Kommissionen 
er traadt -samnum, bør den sfla vidt muligt uafbrudt 
fortsætte Sagens BehalHlling, indtil >Llle fornødne Op
lysninger ere til \'ejebragte, særlig ved at hore Parten1e 
og modtage Vidneforklaringer smnt, om fornødent, 
hefare Aasteflet. Vidner kunne !Hlt•n Hensyn til deres 
Værneting tillmitles til at give 1\Iø<le paa det Sted, 
hvor Kommissionen holdes. Indkaldelsen af Vidner 
udstedes af Sysselmanden efter vedkommemle Parts 
Begæring~ ... Kommissioll(m .kttn ogsaa, . for sart viflt 
den :finder Anledning dertil, tillmide sagkyndig Bistand. 
Kommissionen har at mægle :U""~orlig mellem_ Partei'Iw. 
Viser Porligsprøn~n sig at være forgæves, f1_1triges 
Sagen til Kendelse, der nfsiges inden (i Uger efter 
Optagelsen, idet Parterne, samtitlig med Optagelsen, 
underrettes om 'rid og Sted for Kendelsens Afsigelse. 
§ 6. Er nogen af Parterne utilfreds med I .. awlræscns
kommission<'ns Kendelse. slml det staa ham frit for 
inden 3 lilaaneder fra Afsigelsen at indanke den for 
OverlmHlvæsenskommissionen. Naar 3 l\Inaneder ere 

1) Jfr. Lov (Nr. 56) 1. A}n'il lHDl ~ 10, 2. Punktum. 
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1891. forløbne, kan Paaanke ikke finde Sted uden Op
l. April. rejsningsbevilling, der meddeles af Amtet, men kun 

naar clen paagældentle fremfører øn antagelig Gtund 
for, at Appellen ikke i rette 1'id er iværl<sat, og der 
ikke er hengaaet længere 1'iil end 6 :Mmmeder fra 
!{endelsens Afsigelse. .For denne Bevilling, der ud
færtliges ved simpel Ekspedition, erlægges intet Gebyr. 
§ 7. Begæring om Appellen indgives skriftlig, lec1saget 
af Aktsbeskrivelse af Landvæsenskomrnissionsforret
ningen, til Sorenskl~voren, der clm·part, efter. at have 
meddelt Attest om, at Appel er begært, straks efter 
Reglerne i §§ 3 og 4 udfærdiger Indkaldelse for 
Overlandvæsenskommissionen samt giver dennes øvrige 
l\Iecllemmer den fomøclue J\Iedclclelse om Sagen og 
dens Foretagelse. Indkaldelsen tilstilles Appellanten 
til Forkyndelse overensstemmende med Reglerne i.§ 
4 samt for Mecllmnmerne af den Lantlvæsenskomnns
sion, der har paakendt Sagen i l. Instans. § 8. 
I øvrigt forholeløs med Hensyn til Sagens Behmulling, 
Optagelse og IJaakendelsc ved OverlmHhæsenskommis
sionen efter de samme Regler som ved I...~anrlnesens
kommissionen, jfr. § f>, hvorved bemærkes, at Parterne 
ikke ere 11ligtige n t fremlægge Situationskort for Over
landvæsenskOJnmissionen, hvis l\Icdlemmer derimod,_ 
na.ar det l1egæres, eller Sagen efter deres (~get Skøn 
fordrer dd, skulle befare Aasteclet. Partome kunne 
nclen Bevilling for Omrland væsenskommissionen frem
lægge nye Bevisligheder og flll·e nye Vidner. Il !J. 
Overlanclvæsenskommissionens Kendelser ere end,;!ige. 
Dog staur det den Part, der Til anke over, at Over
landvæsenskommissionPn har afgjort Punkter, der ligge 
uden -for Landvæsenskommissionens Omtaaao. eller 
afvist Sager, der ligge inden for dens Omrancie, frit 
for at inaanlw Kendelsen for Højesteret, der da kun 
vil have at afgøre, om Overhmdv-æsenskmnniissionen 
hm· været kompetent eller ikke, og efter Omstændig
hederne helt eller delvis at ophæve Kendelsen og rtt 
ttfvise Sagen fra eller henvise den til Landvæsens~ 
kommissionen, men i øvri~t ikki'. at im11ad.n _sig JlW1 
Sagens Healitet. § 10. Pormlen f1~ Befordring til
kommer der ethvert af LandyæsenskommissiOnens og 
Overlanclvu~senskommissioneus 1\Iedlemmer en Godt
gørelse af 2 Kr. for In~er Dag, Forretningen nødM 
vendiggør deres .Francrelse fra Hjemmet. De-t smnme 
tilkommer Yiduer~ der maa giro l\føde udenfor deres 
SysseL Formener 'en I>art, at (ler er forlanf.!;t Dagpenge 
for et for stort Antal Dage, kun han i I,ølmt af 14 
Dage, efter ut Beløbet er Jmm affordret, forelregge 
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::lagen for Amtmanden, vorl l1vis Afgørelse det har 1891. 
sit Forblivende. 'l'ilkalrlte sagkyndige tilkommer der l. April. 
foruden fri Befordring en Godtgørelse, hvis Størrelse 
fastsættes af Kommissionen. Forinden Lan<lvæsens
kommissionens eller Overlandvæsenskommissionens 
Formand urlstorler lndlmldelse til den eller de ind
klagede øller til Vidner, knn lmn forlange, at Rckvi~ 
renten deponerer et efter hans Skøn til de i denne 
I'aragraf omhandlede Omkostninger tilstrækkeligt 
Pengel1elølJ. l Kendelsen skal bestemmes, af hvem 
og i hvilket Forhold Sagens Omlmstninger skUlle 
ndre<les. Af den Godtgørelse, der tilkommer :Me<l
lemmer af JJamh-æsenskommissionen og Omrland
væsenskommissionen samt Vidner. skal den Del. der 
tilkommer dem for Fruværelse fra Hjemmet udover 
den 'ria, selve Forretningen varer, reparteres efter 
J\Iarketal paa samtlige de i Sagen interesserede; § 11. 
Paalægl(es det ved ](endelsen nogen af Partemc ·at 
udrede Sagsomkostnmger eller andre Pengebeløb, skal 
der i Kendolsen fastsættes <m, fm sammes Afsigelse 
regoet passmul<' Bet:llingsfrist, efter ln·is Urlløb Beløbet 
efter en simpel Udskrift af Kendelsen kan inddrh·es 
ved Eksekution JlM sæ<lvanlig :Maa<le. De i § lO om
handlede Godtgørelser og Rcjseom]wstninger kunne 
inddrives ved Udpantning. Paulægges det nogen= af 
Partm11e at foretage nogetJ skal der i Kendelsen 
træffes Bestemmelse om den 'l1vang, der skalanvendes 
for at fan det lHlført, samt den :l!'rist efter Kendelsens 
Afsigelse, inden hvilken det slml ske. Er det derefter 
bestemt, at en et :F'ællesbrng vedrørende Jiandling 
skal udføres ved Svsselmanden. hvilleet nltirl skul 
fastsættes, hvor Kendelsen gaar iHl paa Foretagelsen 
nf en Udskiftning, tilkommer der denne, til hvem da 
vedkommende Part lmr at hemende sig med en Ud-
skrift af ]{emlelsen, en Godtgørelse af .2 Kr. for hver 
Dag, Forretningen nødvendiggør hans L..,ra-rærelse 'fra 
Hjemmet, foruden fri Befordring, hvilke Udgifter saa-
vel som Udgiften til aen nødvendige Assistance repat .. 
teres efter· Markotul Jlaa samtlige I,odtagere i det 
paagældende Pælleshrng og kunne inddrives ved Ud
pantning1). ]~n saadan :B..,onetning skul, forill(len clen 
foretages, merl 14 Dages Varsel vrere hel;enrltgjort af 
Sysselman<lrm efter Re.glerne i § 4. § 12. De til 
Brug for Land\':J:scnskommissionerne og On~rlaild
væsenskommissionen nødvendige Protokoller anskaffes 
for Amtsrepartitionsfondens llegning og rmtoriseTes 

'J Lov (Nr. 40) af 30. ~Iarts 1B94. 
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1891. af Amtet. For Udskrifter og Aktsbeskrivelser af I\ om
l. April. missionernes J?orhandlinger lJctales Gebyrer efter Spor

telreglementetl), hvilke tilfalde Formnmlen i den 
Kommission, hvorfra de :rekvireres, og kunne ind.:. 
drives ved Udpantning. § 13. Denne Lov træder 
i Kmft <len lste August 1S91. 

1. April. Lov (Nr. 56) om Grantlestævne Jma Fmroerne. 
§ l. GraiHlestæme afholdes som hidtil af Syssel
mandPn aarlig paa hnns første Omrejse i Sysselet i 
hvert Grandestævnedistrikt for sig. Irorandring i ~a en 
hestfiaende Distriktsinddeling Jmn, for saa vit1t over 
Halvdelen af <len eller •le veclkommemle Bygders Hus
fædre fremsætte Begæring herom }littt Grandestævne. 
foretages af Amtet efter Indstilling af Sysselmanden: 
§ 2. Paa Grnndestmvne kan der under Iagttagelse 
af de ll(~gler1 som indeholaes i nærrærende I .. ov eller 
i øvrigt e1;e foreskrevne -ved den gældende I.~ovgivning, 
oprettes v e•ltægter, som skulle være himlende for alle, 
der BOTil Ejere eller Brugere ere lodtagne i ae paa~ 
gældende Ejendomme og lierli~heder; a. angaaende 
Brugen af J orclejendomme og Herligltetler~ der ere i 
Fællig, samt angaaemle Udskiftning og Deling uf 
Fælleshanger og i Pæl1ig-: værende }lerligheder, og b. 
angaaende Sammenla~gniug af Haugeparter og større 
eller mindre l!,æ1leshrug, som vedrøre J ordherligheUer. 
§ 3. Ligeledes kunne paa Grandestævne O}H'ettes 
Vedtægter til Ordning af saadanne indre Bygdefor
hold, der have almindelig Betydning for Bel,oeme, 
uden dog at lwnhøre under den kommunale Forvalt
ning, hvilkCJ Yedtu•gter dog, for at have for!Jinrlemle 
I\mft skulle være approberede af Amtet. § 4. De 
Sager, som nnslws afgjorte _paR Grandestænie, skulle 
være amneMte for Sysst1lmanilen inden det fore~ 
garwnde Aars l. NoYeinber. § 5. Inden l. Januar 
lutr Sysselmanden ved Læ-Sning til Kirkest:rrnw og 
efter Onwtændigbedcrne tillige·· gcnnemYNlkonnnentle 
Skydsslmffer at lade lwkencltgøre i de til Gmnde
stawnedistr:iktet l1ørendo Bygder, hvilke Snger for lHmt 
m·e amnelclte til l<"orctagclse ved det paafølgemle 
GrnnclestmmP, tillige med en Angivelse af, til hvilken 
'!'id han agter at begynde sin Gnnulestmvnerejse, og 
}Jall. hvilke Dage ho.n kan ventt~s at være i de for
skellige Bygder. Hvor Goclsadministratione11s Sam
tykke efter de hidtil gælrlemle BPstemmeiser skal ind
hentes, har Sysselmanden inden samme rl1icls-punkt nt 

1) Regi. 30. l\farts 183(} §§ 7-8, 
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give Lamlfogden fornøden l\Ieddelelse om Sagens Fore- 1891. 
tageise paa Grandestævne. SelYe Dngen for Grande-l. April. 
stævnets Afholdelse bliver derefter, for saa vidt nogen 
Sag er anmeldt til Forhandling, af Sysselmanden :at 
Joranstalte bekendtgjort i dø Jmagældende Bygeler 
med mindst Aftens Varsel paa den efter de sterllige 
Forhold hensigtsmæssigste Maade. § 6. Stemmeret 
i Sager angaaende de i § 2 nævnte Jonlbrugsforho1d 
tilkommer enhver i den enkelte Sllg interesseret Ejer 
øller Kongsfæster. Stemmeret i Sager angaaeJH1e .de 
i § 3 næmte Bygdeforholtl tilkommer enhver i den 
Jlltagæltlende Sag interesseret HtJBfader. Hvor ikke 
nm1erledes er bestemt i Lovgivningen l), kan ingen 
stemme for andre nden efter skriftlig Fuldmrtgt. § 7. 
Hvor ikke anderledes i Lovgivningen er fastsat2). ud~ 
fordres til gyldig Beslutning i de Sager, der · om
handles i rle1me Lovs.§ 2, mindst Halvdelen af de 
mø elende stemmeberettigedes Stemmer og Halvdelen af 
det repræsenterede J\Iarketal, dog saaledes, at - i de 
Bager, der omltandles i § 2 n. -~ Ejel'e r:f mindst 1 js 
af hele J\Iarketallet maa lmve stemt for Sagen, og at 
,_ i de Sager, som omhan<lles i § 2 h. ~ Ejere af 
mindst 2/, af hvert Brugs :Marketal have stemt for 
Stigen. Kongsfæstere regnes lige med Ejere. Den for~ 
anførte Regel om Afgørelsen af de i § 2 !L omhaJl(l-
]ede Sager bliver ogsaa at følge i tiet i Jagtlov for 
Promern e af 9. Februar 1854 § G") omhancllede 
7filfælde. § 8. Vedtægter nngaaende de i § 3 onl
lmndleue Bygdeforholcl kunne oprettes veci simpel 
Htemmeflerhecl, dog saaledes, at der til en gyldig Be~ 
slutning udfordres, at mindst 1f,. af samtlige stemme
berettigede Husfædre have ste'int for Sagen. Nctar 
iler er, hengnnet 4 Uger efter en samlall Vedtægts 
Oprettelse - inden hvis Forløb eventuelle Indsigelser 
mod samme maa være fremsatte for Syssclmanden -
hlivcr den a[ denne med hans Erklæring at indsmide 
til Ainfct, <jg'hfir .. Aliitiii:ilideii, naar 'h1tn fiiJ!1cr, :nt 
tlen egner sig dertil~ ut forsyne den med ÅJlprobation 
og samtidig at bestemme, til hvilken 'l'icl den skal 
træde i Kraft. § 9. .b'orhandliugerne part Grande-

1) Saaledes: Haugelov 23. Febr. 1866 §§ 19 og 2'1. 
:l) Saaledes: Ilaugelovens §§ 18, 21, 241 30 2. Punktum, 36, 

39 2. Punli.tum, f)fl, 69 og GG (samt §§ 44, 70, 73 og _7-1, 
llvilke sidste I..~ovsteder dog angaa Bestemmelser, der ilikc 
skulle tages paa Grandestævne se fremdeles Udskiftnings~ 
lov 4. Marts 18fl7 § G); endvidere Lo;· (Nr. 3·1) om Øde~ 
læggeise af Ravnens Yngel af l L 1\-Iarts 18!J2 §l samt Lov 
(Nr. 45) om Hesteavlens :v~rcmme t:tf 20, Marts 18~12 §§l og 4. 

Z) :Xn .lagtlov ~:W . .r'q1ril 1897 § 2. . 
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1891. stævne lmles rrf Sysselmanden efter en rrf Bygtlens 
1. April. Hnsfætlrc verl simpel Stemmeflerhed vedtagen For

retningsonlen og indføres i Sysselels Politiprotokol, 
af hvilken enlJVer stemmeberettiget kltn erholde Del
skrift mod. det i Sportelr~G'lementet f01 Udskrifter 
bestemte Gebyr 1). V ed "\:!ødets Slntning· oplæses 
Protokollen og underskrives af Sysselmanden med 
Vidner, efter ,;t <let protokollererle er blevet vedtaget. 
Forretningsordenen og de indgaaede Vedtægter illd
føres ved Sysselmandens Foranstlrltning i en for 
1{ommunens Regning nnslmffet Grandestævn'eprotokol 
for det vedkommende Distrikt. § 10. Anscr·Syssel
manclen en paa G1·andestmvne i Ov-erensstemmelse 
meel § 7 oprettet Vedtægt for lovstridig, stiller han 
den i' Bero, selv om ingen Indsigelse fremkommer 
1nod samme, hvorefter lum uopholdelig lmr at ind~ 
stille Spørgsmtu1let til Amtmandens Afgørelse, verl 
hvilken det har sit J<'orblivenrle, jfr. dog Stykke 2. 
Finder ellers nogen sig brostimlden ved en saadan 
Vedtægt og tlerfor agt ør at bestride dens Gylrlig1wd, 
kan han indbringe Spørgsnutalet tlesangaaende for 
Sysselets I.~andvmsenskommission 2). Vedtægten bliver 
i san Fald at stille i Bero, indtil Sagen Yecl Kendelse 
er bleven endelig afgjort. !i 11. J<"or hver af de paa 
Grandestævne oprettede Veiltægter bliver der flf og 
iblrnult rle i Sagen stemmelJerettigede at væ}ge en 
eller flere i Distriktet Imsatte 1\Iænd til at føre 'l'ilsyn 
med, at de i Vedtægten f<tstsatte Be•stemmelser lllin; 
overlwldte, samt gøre Amnelclelse til Sysselmanden 
om de imod samme begaaetle Overtrædelser. Valget 
foretagc>s }Jaa Grandøsta~vne vecl simpel Stemmeilerhed 
for 3 Arrr ad Gangen. Enhver, der ikke har frl<lt 
iiO Aar, er pligtig at mo<ltage det paa ham faldne 
Valg, men kan undslaa sig for at modtage= Genvalg, 
førend lige s:tn lang 'l'iel er forløben som den, hvori 
han har udført det omlumrllerle Hverv. !:\ 12. For 
sa11 vitlt der ikke i de gældende f"ove er :f'oreskrevet 
særlige Strai!ebestemmelser, blive Overtrædelser af 
de paa Grundestævne oprettede Vedtægter at sb'affe 
med Børler rrf indtil 25 Kroner, som tilfalde Stedets 
Fattigvæsen 3). J\! ed samme Straf anses de (efter§ 11) 
ansatte 'l'ilsynsmænrl for forsætlig UneHadelse af den 
dem panhvilende Anmeldelsespligt. § 13. .Sager, der 

1) 75 Øre pr. Ark, se Sportelreglement 30. 3tarts 183(i § 7. 
2) ,Tfr. Lov (Nr. 54) l. April 1891 § 3. 
Z) Om Tillpantninger vedrørende Overtrædelser af Grande

stævneYeiltægter se Lov (Nr. 40) 30.1!arts 1894 .§l Nr. G. 
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anlægges for eJeslige Overtrædelser, 1Jehandles af ved- 1891. 
kommende Sysselmand som offentlige Politisager ;og l. April. 
]Ja:umkes eventuelt til Amtets Overpolitiret Patttale 
kan kun finde Sted efter Anmelclelse fra de i § 11 
omhandlelle 'rilsynshwmcl, eller natlr den begæres af 
nogen anden, der er intc~resseret i den' paugældelide 
Vedtægt. § 14. Metl Hensyn til de enkelte Forret-
ni riger, der foretnges paa Grandest.revne og ikke ere 
omhandlerle i denne Lov, har clet sit Forblivende ved 
de i saa Henseende gældende Regler. § 15. Denne 
Lov træder i Kraft den Jste August 18!Jl. 

Lov (Nr. H6) om 'l'vangsauktioner m. m. (se 9. April. 
Anonln. Nr. 62, 12. A]Jril 1892). 

l{gl. Stadfiestelse (udfærdiget ;al mandatum gennem 30. Oktb . 
• Justitsministeriet) paa efterfølgende 

:B'untlats 'for en urørlig Grnndfonrl, til
Ilørentie "Porsikringsforeningen for for
ulykkedes efterladte paa Færøerne". 

Den Kapital af 7,300 lCr., som for 'l'iden w1gør 
-Grundfomlen for ,)!,orsikringsforeningen fm forulyk
];:N1es cfterlwlte pau. ~.,ærøerne", skal i Forening ni ed 
en af forhenværende færøske Embedsmænd indsamlet 
Sum paa S,OuO Kr. danne en urørlig Grundfond for 
ovennævnte Forening. For denne Grundfond fast
sættes følgende :B'undats. l. Grmu1!onden, de1' be
.staar af ovennævnte Sununer paa henholdsvis 7,300 
og 8,000 Kr., hvortil læg_ges de Beløb, der til enhver 
'rid ifølge Foreningens Love eller paa anden :1\Ia.:tde 
tilflyde Grundfowlen, administreres af "Forsikrings~ 
forehingens" Bestyrelse muler 'l1ilsyn af Færøernes 
Lagting. 2. Midlerne anbringes af Bestyrelsen Ved 
Udlaan mod Pant i Jordegods 1ma Jl-,mrøerne efter :de 
for Utllaan af nmyn<ligcs J\lidler til enhver 'l'itl gml
dendø Regler1) eller, for sa:t vit1t dette ikke laller sig 
gØre~· dtt i FtErØ AmtS S1mrdmsse eller paa miden 
l}etryggendc Maade. Gnuu1fom1ens Aktiver forsynes 
1ned Prohibitirpaategning af AmtmmHlen over Fær~ 
-øerne og Foreningen::; I?ormand. 3. Renten af Gntnd
fontlen an ventles til Indfrielse af de Ulrkkesforsikrin
gen efter sammos I.~ove paahv-ilende ~ Fot})ligtelser. 
Skulde der til nogen '!'id ikke haves Anvendelse for 
}{enten i clette Øjc•med, læggc~s den til J:!-,oreniugens 
Reservefoml. 4. Grundfondens Kapital mrra ingen 
Sinde angribes. Skul<le den verl uforudsete Uheld 

1) Jfr. Kane •. Ski'. 1. August 1837, .2. Stylcke med Note. 
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1891. til nogen 'ritl formindskes, bliver mindst Halvdelen 
HO. Oktb. af den am·lige Rente at lægge til Kapitalen, indtil 

den har naaet sin tidligere Størrelse. 5. For GTund
fonilen inrlrettes en særskilt Protokol. hvori indføres. 
nærværende Fundats merl den allerhØjeste Konfirma
tion ~amt :Fortegnelse over Pondens Midler •. og hvor
ledes de ere indsatte, s;mvel som aJle Bestyrelsm>s 
J<'orlmnrllinger vedrørende Fonden. Il. Regnskabet 
over Anvendelsen af Grttndfondens R.enter bliver efter· 
at være revideret af Foreningens -Revisorer og frcm
l:tgt paa den ordinære Generulforsamling at indsende 
til Jj"'ærøernes l.Jagting, der endelig deciderci· samme. 
7. Skulde "Forsikringsforeningen for forulykkedes 
efterladte }Hla Færøenw;' nogen Sinde oplHsos eller 
væsentlig fm~·mH1.re sit l?ormaa1, ovenirages det til 
_l:!.,rorøernes Lagting at tnge Bestemmelse om1 paa 
hvilken M:uule Renterne af Gnmdfonrlen der<lfter ville 
være at anvende til Bedste for Enker eller Børn efter 
Personer, der ere omkomne verl Ulykkestilfælde, mwn
Jig paa Søen under ]j"~islwri. 

(Min. Tit!. A. Nr. 315). 

1892. ,Justm. Skr., hvori - i Anledning af et An-
14. ,Jan. rlragemle frn Beboere paa Surlerø til J,agtinget om, 

at 'l'inget vilile udvirke, at Beboerne paa Suiler~J 
fremtidig. ikke kunne indkaldes til i private ellet· 
offentlige Politisager nt give 1\'Iøde for Retten i ~Phors
]mvn, vmre sig som Partør eller Vidner - svares; at 
Imlkalrlelse for Retten i 'l'horsltavn, være sig som 
Part eller Vidne, mod vedkommendes Vilje af Per
soner, boende ])ttrt Snderø, i private Po1itisager 1nua 
anses udelukket ved Analogien af Fr. 30. l\1arts 183() 
~§ 5 og 6, samt at :Ministeriet hilliger, at det som 
Ilegel iagttages, at der heller ikke i offentlige Polit!
sager finder lndlmlrlelseSterl llf saadanne Personer bl 
den nævnte Ret, men ttt <ler, naar den paagmldende, 
Sag· ikke kan opsættes til et ordinært '!'ing paa 
Snderø, meddeles den derværende Sysselmand Kon
stitution til paa Sorenskriverens Vegne og Jlaa lums 
An· og Tilsvar at helmudle Sagen. 

(Min. Tid. A. Nr. 42). 

11. Marts. I.ov (Nr. 32) om Tilkøbsafgift af Skibe, der 
indføres til ];'æroerne. Lov om Ophævelsen af den· 
kgl. Enelunulcl paa Pærøeme af 21. l\Iarts J 855 § 9, 
sidste Punktum, affattes sa:rledes: Ski11e, som anskaffes. 



(47) Lov- om Skøde- og llanteregistre. 287 

fra Dellaudet for at :mvendes til VareførseJ mellem 1892. 
selve Færøerne eller Fiskeri, fritages for Tilkøbsafgift.ll. Marts. 
Gaa de over til at lHmyttes paa anden 1\Iaacle, bliver 
Tilkøbsafgift at erlægge efter de for det øvrige Konge· 
rige gældende Jlegler. !,oven af 30. November 11:176 
om 'l'ilkøbsafgift af Skibe, der indføres til Færøerne, 
ophæves. 

Lov (Nr. 3:1) sigtmule til at lette Utlarbejdelsemt. Marts. 
af nye Skode- og Panteregistre paa Fæi·oerne. 
§ 1 •. Omkostningerne ved Udarbejdelsen af nye Skøde· 
Og Panteregistre for Eærøerne rtfholdes paa samine 
J\iaade, som ved I,ov om ny Skyldsætning p:t::t Fær· 
øerne af 29. Marts J8fl7 § 12 er fastsat med Hen· 
syn til Omkostningeme ved det der ommeltlte 1\Iatri· 
kuleringsarbejde. § 2. Under Udførelsen af det i 
~ l omluuullede Arbejde, dog ikke udover den 1. 
Juh 1002, skal Amtmantlen over .b'ærøeme være be
myndiget til mlen Iletali11g n.t udlevere Bevillinger til 
I~rhvervelse af IUjendomsdom. Naar han finder, :at 
Omstændighederne tilstede det, skal han derhos kunne 
hcstemme, :tt Stævningen i den til saadan Doms Er
hvervelse anlagte Sag kun behøver nt indrykkes i den 
til retslige BekendtgørelAer paa J?wrøerne autorisere-de 
Avis. § 3. I samme 'l'iclsrnm skal Amtmanelen over 
Færøerne være bemyndiget til uden Betaling at med· 
tlele Sorensl<riveren Bevilling iil under de for Morti· 
filrationsstævninger sædranliae :E1onner at indkultie de 
mulige Indehavere nf saad:~lnw ved de nye Skmle-
og Panteregistres Ji'orfattelse tilhRgoblivcnde mulslet~ 
tede H_æftelsesbreve~ som ere over 20 Arrr gamlP1 og 
med Hensyn til hvilke det ikke kan bringes i vis Er· 
faring, otn de ere afgjorte eller ikke. Snnfremt da 
ingen melder si~ paa cllt~r inden den i 8tævning-en 
forelagte T_fflgtedag,_ bliver de_t verl Dorn. at hegtemu1e1 
nt Dokmnentet kan nelslettes af Pnntehogen, ln·m·-
efter det fomøt1ne naturligvis bliver at iagttage i 
Re:,ristret. 1\-Ien naar nogen me~der sig med Por
skrivningen for nt holde dtmne i Kraft, lwr derom 
ske Notering i Registrets Anmærkningskolonne ;ed 
Siden af ilet Stetl i Hovef11wlonnt~n1 hvor lforskrh~~ 
ningen er anført, og ligeledes i Belvo Protokollen refl 
Siden af den (1eri indførte J:PorHkrhning. Han l)Ø1' 
der og paa Dokumentet gives Pnategning om den 
saalcdes gjorte ..I:bnneldelse. Skulde nogen uwltle sig 
til den bestemte 'l,ægtedttg med Panstanrl _om, -at 
],ord ringen er i 1\:'raft, men at Forskrin1ingeu t'1' haJH 
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189'~, fralrommen, vil der vmre nt forelrogge ham en Frist 
ll.M•rts af' 4 til K Uger efter ·Omstændighederne, :inden hvil. 

ken han forSorenskiiveren lmr u t bevisliggøre,' enten 
at Ejendommens Besidder el'kender hin Fordring, 
eller nt Anmelderen 1ull' foretaget de fornødne Skridt 
for paa retlig Mande at iaa sin Paastl!nd afgjort 
Efterkommer han ikke dette 'l':ilhold bliYer Forskriv
ningen at mlslette; men i modsat Fald bliver den 
siaaende uudslettet, indtil det oplyses, hvorledes Sagen 
ved enclelig Dom er bleven afgjort: N alir derimod 
Forslninringen er fremkommen, .,;] der ikke Under 
den efter h:in Stævning anla"<>te Sag , blive noget · at 
afgøre med Hensyn til rle Indsigelller, som Ejendom
mens Besidder maatte fremføl'e imod dens vedvArende 
Gyldighed, men vedkommende 'il have ved. en sær
skilt Sag At søge dem afgjorte. Omkostningerne ved 
l\Iortifikntionsstævningens Bekendtgørelse saavel i den 
Berlingske Tidende som i den til retslige Bekendt
gørelser paa Færøerne 1t11tøriserede Avis udredes 1if 
Færøernes Amtsrepartitionsfond. § 4. I samme TidB
rum bortfalde alle Retsgebyrer i Sager, der paa Fror
øeme anlægges til Erhvervelse af Ejendorils<lom. eller 
lll01iifikation af Pantebreve. 

u.rvrarts. . Loy (Nr. 34) om Ødelæggelse af navnens Yngel 
Jlaa Færøerne. § 1. Ejerne og Brugerne af J orde
godset i hver Bygd skulle være l'ligtige til at opsøge 
de llamereder, der findes i Bygden, og ødelægge 
Ramenes Yngel. Efterkommelsen af denne Forplig
telse Jl9ases af en 'l'ilsynsmancl for hver Bygd, som 
for 3 Anr ad· Gangen vmlges paa Gmtidestævne efter 
lllarketal. Enhver af Ejerne eller Bntgeme i im af 
Bygdens liauger er pligtig til at modtage V11lget og 
fureshul dette Ombud i nrindst 3 Aar. Sker der :intet 
Valg pun Granrlestrome, beskikker Svssehnanden en 
Tilsynsmand, § 2. Søjdemænderie for h''er lisuge 
skulle have deres Opmærk.~omherl henvendt paa, · om 
nogen Rm'll yngler i liaugen ellel' i noget til samme 
støtlende Bjerg og, naar de komme til Kundskab oni, 
at saadant findel' Sted, nnmelde. det for den i § l 
omhandlede 'l'ilsynsmand samt Ban vidt muligt opgtve, 
hvor Ravnereden :findes. Tilsynsmanden har deTefter 
blandt de ifølge §l lll'lJejdspligtige ved Søjdemændene 
at tilsige det efter hans Skøn fomødne Mandskub ,til 
at søge Ramen. Enhver l1f de arbejdspligtige skal 
deltage i Forhold til clet Jlfarketa~ Jmn ejer iJll€1' 
b mg er i Bygdens H anger, men den: Onlen, hvori Til~ 
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sig:else slml ske, bestemmes af Tilsynsmrmden. Viser 1892, 
nogen sig forsømmelig ved Arbejdets Udførelse, kanll. Marts, 
Tilsynsm•mden Jlfla lums Bekostning lade hans AnileJ 
udfore ved an<lre. § 3. Na~r nogen Sojdemaml for-
mener, at Paarebesmhnngen 1 den Hauge, han røgter, 
lider Skade af Havne, der yngle i en andens Hauge 
dler i noget til samme stødende Bjerg, skal han hen~ 
vemle sig til vedkommende Bygds Tilsynsmrmd, der 
snarest muligt drøfter Sagen med den paugældende 
Hauges Søjdmnrenfl. Nægter 1'ilsynsmanden, at Rav-
nen har Rede i hans Bygt11 eller hengaar der 8 Dage, 
uden at han lader den søge, cllPr opgiver han, :at 
man forgrove;;; har søgt llen, er enhver, der formener 
sig brøstholden, berettiget til efter formiganet An
mel<lelse til vetlkormnende Søjtlemand selv at lade 
Ravnen søge. Hvis han finder Ravnen og dræber 
Ynglen, er han berettiget til en Erstatning af 2 Kr. 
for hvPr l\Iand, der lmr været fomø.Jen til at søge 
Ravnen. Som Bevis for Arbejtlets Fultiførelse skal 
han uopholdelig forevise tlen dnehte Yngel for '111-
synsmantlen. Rejses tler SporgsmMl om, hvor vidt 
det kan anses godtgjort, at Rrtvneretlen er fumlet i 
en vis l)estemt Bygd, ellt'r om, hvor meget !landskab 
der lmr været fommlcnt til at søge t]en, træffes Af
gørelsen a-f vellkommende Sysselmantl. Erstatningen 
ildredes efter 1\-Iar]mtal :tf ]iJjerne og Brugerne ; af 
samtlige Hanger i den Bygd, hvor Reden fandtes, ·og 
har 1'ilsvnsmanden inden 3 Mannetler fra den 'rid. 
Ravnen 'blev søgt, at foranstalte Ileløbet hulbetalt til 
vetlkommende. § 4. Udebliver Betalingen af Beløb, 
der af en arhejdsp1igtig skulle Prlægges i Henhold -til 
Bestenunelsenl(~ i §§ 2 og a, i OYL'l' t) Uger, hrrr Til
synsmanden at søge dem inddrerne ved Ud}mntning 
efter lovlig Omgrmg 1). § 5. OrPrtrædelse nf denne 
JJOV straffes med Bøtler af intltil 2f> Kr., som tilfaldt• 
den for vedkommemle Kommune ved Lov af [}. Fe-
bnla-1" 1883 om iRndringer ·j "Lov om Fattign:esot_wt 
}laa Færøeme af 22. Marts 18/iti nnordnetle Under
støttelses1msse 2). Sager~ cl er anhegges for snadanne 
Overtrædelser, behandles politiretsvis efter Plakat 23. 
Marts 1813 af vedkommende Svsselmand. Paaanke 
kan ske til Am.tots (.h"erpolitin __ •t ~" hvorfrn ingen villen~ 
AJ>pel kan finde Sted. 

l) Se Lov (Kr. 40) 1\0. 1!Ul'ts 1894 § l Kr. 5. 
2) Se nu Lov (Nr. D7) 10 .. AIJril tmm § 1B f. 

(4) Hl 
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1892. Lov (Nr. 44) om forskellige Skatter og Afgifter 
~O.Jilarts.paa Færøerne. Kapitel I. Om Indførselsafgift 

af Spirituosa og Forbud mod 'l'ilvirkning af 
samme p:u1 J<'ærøerne. ~l. Af al Slags Vin, 
Brændevin, Spiritus eller spintuøse Drikkevarer samt 
af al Slags Øl, som indføres til Færøerne, eTlægges til 
Statskassen følgende Afgift: 1. Af Vin paa Fad eller 
Beholdere, der rumme over l Pot, for hver Pot 15 Øre; 
pua :B"~lasker og andre mindre Beholdere~ for l1ver 3/4 
Pot 15 Øre; 2. Af Brændevin, Spiritus og spirituøse 
Drikkevarer af enhver Slags, for hver Pot: af 8 ° 
Styrke og derunder 15 Øre, over 8° indtil ll!"'Styrlm 
25 Øre, og over 12 o Styrke 35 Øre; 3. Af al Slags 
Øl, for hver Pot 5 Øre. § 2. V urer, der ere af"ifts
pligtige efter § l, maa kun udskibes i 'l'horsl1avn 
eller en Ravn, hvor en Sysselmand er bosat, og Af
giften af de hvert Sted oplossede Varer erlægges 
lwntnnt, i ~rhorshavn til !Jandfogtlen og i de m1dre 
Jiuvue til Sysselmanden. Førend Afgiften el' betalt, 
man Varerne ikke udleveres til de paugældende l\Iod
tagere. For Overtrædelse heraf straffes Skibsføreren 
eller, hvis Skibet vitterlig_ har en Ekspetlitor, denne 
med Bøder indtil 200 Kr. Rar Moritageren ikke 
forinden Udleveringen erholdt Oppehørselshetjentens 
Kvittering for Afgiftens Berigtigelse, er han Jlligtig 
inden 3 Dage1 efter n t V urerne ere komne han1 i 
Hænde, at gøre fornøden Anmeldelse lwrom til Oppe
børselsbetjenten og samtitlig :1t berigtige Afgiften, hvis 
dette ikke er sket. § 3. 'l'il Grund for Afgiftens Be
regning lægges Skibets Varefortegnelse eller 'rold
seddel samt de Latlningsdokumenter eller Adresse
breve, son1 vedrøre de afgiftspligtige Varer. Disse maa 
ikke bringes i Land, forinden samtlige de nævnte Pa
pirer af Skibsføreren eller Skibets I~kspeditør ere til
stillede Oppelmrselshetjenteu i Forbiudeise med en 
Fortegnelse over Varemodtagerne med Oplysning om, 
hvad da· er bestemt til hver af disse. samt en af 
Skibsføreren paa ~Pro og Love afgivet' skriftlig For
sikring om, at der i Skibet ikke findes andre eller 
flere til Færøerne bestemte afgiftspligtige Varer end 
de paa Y arefortegnelsen elle_r 'l'o!tlsedlen opførte. 
Overtrædelse heraf straffes med Bøtler imltil 200 Kr. 
IDndvidere kan Landfogden til enhver 'l'id afkræve 
en hvilken som helst JHla Færøerne llOsat Person, om 
hvem der er Grum] til at formode, at han fnar af
giftspligtige Varer indførte, en paa 'l'ro -og Love af
given Forsikring om, l1vor vidt lmn har moritaget 
saad::mne Varer: og i Ilekræftende ]j1nhl, l1vilke og 
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hvor stort et Kvantum. Viser det sig da, at fuld 189'Z. 
Afgift af de paugældeude Varer iklw er erlagt, er30. Marts. 
vedkommende Modtager. suafremt l1an ikke ifølge 
nærværende Lov er ifalrlet et større Ansvar. pligtig 
u_opholdelig at betale det manglende .. § 4. Ere de i 
varefortegnelsen eller Toldse<1len mdeholdte Op-
givelser utilstrældmlige, ere Angivelseme ufyldest
gørende, eller er der Grund til at betvivle deres 
nigtighed, lmr Oppebørsels1Jetjenten at lade Lad-
ningen undersøge og at føre det fornødne Tilsyn med 
Skibets U!llosning. De herve!l foranledigelle Udgifter 
u!lredes, hvis Angivelsen befindes at hRve været nøj-
agtig, af Statskassen, men hvis den findes unøjagtig, 
af Skibsføreren eller i fornødent Fald af Varernes 
Modtagere. § 5. Paa 'l'oldserllerne og Vareforteg
nelserne hør Styrken af !le i § l Nr. 2 nævnte Sorter 
Spiritus alticl være anført; i Mangel heraf erlægges 
den højeste Afgiftssats, mmlmimlre vedkommenrle 
lader det indførte um1ersoge og fremlægger antagew 
lige Beviser for Styrkegraden. § 6. Naar det maatte 
vise sig, at noget af den afgiftspligtige Vare, som 
agtes indført til Færøerne, ]Jna V ej en er odelagt 
eller hortlækltet eller paa anden Maade gaaet tabt, 
udredes ingen Afgift af det s11aledes spildte, saafremt 
Ejeren eller hans hefulclmægtigede godtgør, at der 
Jlll>1 'l'oldsedlen eller Va,refortegnelsen er opført mere, 
end der udlosses. § 7. Findes nogen at l1ave gjort 
urigtig Angivelse eller at have :tfgivet urigtig For-
sikrhig med Hensyn til afgiftspligtige, af ham ina-
førte eller modtagne Varer, eller :tt have undladt 
den i § 2 sidste Styklw, foreskrevne Anmeldelse, 
bøder l1tm- for sflll vidt den af l1am begMerle l!'or-
seelse ikke efter den gælrlende Lovgivning medfører 
strængere Straf - det dobbelte af det Beløb, ln~s 
Erlæggelse han sanledes har søgt at unddrage !let 
offentlige, og erlægger desuden den i § l fastsatte 
·Afgift af Varerne.' § 8. Saavel for Afgiftens som 
for Bødernes Erlæggelse hæfte de indførte, afgifts-
pligtige V urer, og er Ejeren af dem uberettiget til 
at raade over dem, førend de omhandlede Beløb ere 
betfllte. I,andfogden eller Sysselmanrlen er berettiget 
li! at træffe de i sa:t Henseende fornødne Foranstalt-
ninger, navnlig ved Varernes Beslaglæggelse og ve!l i 
l\iangel af Betaling at realisere !lem til Dækning af 
de paaløbne Afgifter og Bøder. § 9. Naar afgifts-
pligtige Varer i 'l'ilfælde af Stranding eller HRvnri 
eller af undre Grunde midlertidig have været oplagte 
paa :B'ærøerne, skal Justitsministeriet, nRar <let for 

(4*) 19· 
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1892. samme godtgøres, at Y arerne atter ere udført<•, og 
30.1\!arts.Omstændighederne i øvrigt findes at tale derfor, 

være bemynrliget til at indrømme en Tilbagebetaling 
nf den af saadanm! Y arer erl:tgte Indførselsafgift. 
§ 10. Bøtler efter de foregaaende Paragmfer kunne, 
hvis Sagen H:ke uf vedkommende begæres henvist til 
Domstolene. fastsættes af Amtmanden. I Tilfælile af 
Sagens Henvisning til Domstolene behandles den som 
offentlig Politisag. ,Justitsministeriet er bemyndiget 
til, nanr dertil i enkelte 'rilfælde maatte findes An
ledning, at neilsætte Bøderne. § 11. Det skal her
efter være forbudt paa Færøerne at fremstille tle i 
§ l nævnte Varer med Undtagelse af Øl, som ikke 
er undergæret. Overirredeiser nf denne Paragraf be
lmndles som offentlige I)olitisager og straiies med 
Bøder fra 100-1,000 Kr. samt metl Konfiskation 1d 
de Redskaber, der benyttes ved Fabrikationen. § 12. 
Alle Bøder efter denne Lov tilfaltle Statskassen, med
minilre nogen ved sin Anmeldelse l1ar givet Anled
ning til Opdagelsen uf den begaaetle Forseelse, i 
hvilket Fald den ene Halvdel tilfalder ham. De 
ifølge § 11 konfiskerede Retlsitaber maa ikke af
hændes paa Færøerne. Det veil Afhændelsen ind
komne Belø1J tilfalder Statskassen. § 111. For Oppe
børselen af de i § l fastsatte Afgifter aflægger ved
kommende Oppebørselsbetjent Hegnskab efter de 
Hegler~ som i sua Henseende nærmere fastsættes af 
,Justitsministeriet. Af Afgiftens samlede Beløb ør
holder vt;dkommende Oppehørselshetjent 4 pCt. Ka
pitel II. Om Ophævelse af Lmsteafgiften 
m. m. § U. Den i Lov om Ophævelse af den kongelige 
l<Jnehandel prut J!'ærøerne af 21. 1\Im·ts 18fJ5 §§ f> og 
6 paalmrlte Afgift ophæves. Af de iler omliandiede 
Skibe erlægges fremtidig for Eftersyn af Skibspapi~ 
rerne et lwnholdsvis Landfogden eller SysSolmanden 
tilfaldende Gellyr af 5 Øre pr. Ton af Skibets Netto
Drægtighed; 1) For dette Gebyr ere dog fritagne 
saadanne in<lenlamlske Skibe, som kun losse. Ranfisk 
eller indlade S:tlt. § 15. For Benyttl'lsen uf den ved 
],ov om Ophmvdsen af den lrongelige Enehandel paa 
J~ærøerne af 21. Marts 18[15 § 2 srmvel Imllændinge 
som Urllændinge bilagte Ret til fra Skib. at drive 
Handel umitldelbart med Intlbyggerne paa Færøeme 
erlægges fremtidig ved vedkommende Skibs Indklare
ring en Kendelse af 25 Kr., der tilfalder Amtsfattig
kassen. Kapiteliii. Om OphæHise af Fiske-

') Jfr. Justm. Skr. 31. Mnj 1ti92. 
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ti e n d e n. § 16. Fislwtienden ophæves. I Erstatning 1892. 
for samme udredes narlig af Statskassen: 'J'il Sogne-SO.l\!arts. 
præsterne paa Øerne 2,900 Kr, der deles saale<les: 
Sognepræsten patt Norelerøerne 560 Kr.J Sognepræsten 
paa Østerø 785 Kr., Sognepræsten p:Ht Syd~trømp 250 
Kr., Sogncprtesten p:u1 Norlistrømø 275 Kr., Sogne
præsten paa Vangø 400 Kr., Sognepræsten paa Sandø 
230 Kr., Sognepræsten prut Snderø 400 Kr. 'l'il Øernes 
Kirker 2,UOO Kr., der tilflyde Prmstegældene saaledes: 
Norderøernes Præstegæld 5GO Kr., Østerø Præstegæld 
785 Kr., Sydstrømø Præstegæld 350 Kr., Nortlstrømø 
Præstegæld 250 Kr., Vaagø Præstegælcl 370 Kr., Srmdø 
Præstegæld 150 Kr., Sudm·ø Præstegæld 43;, Kr. Er
statningssummerne m1redes af Færøernes JordelJOgs
kasse med Halvdelen i 11Ver af de narlige rl\wmincr 
til ] 1ærø Amt og Provsti, ved ll\·is J~oranstaltning de 
<~~refter betales heuholdsv_is til So~nepræsterne og til 
Ktrkekasserereu. § 17. 'l'tl fnlgende Sysselmænd, der 
lliutil delvis have vmrot lønnede med Andel i deu 
Statskassen tilltommende 'l'redje<lel af Fisketiendeu, 
udrodes i Erstatning l1erfor af Statslmssen: Til Syssel
manelen i Norderøernes Syssel 108 Kr., til Syssel
m<mden i Østorø Syssel 234 Kr., til Sysselmauden i 
Strømø Syssel 327 Kr., til Sysselmanden i Vaagø 
Syssel 2f>O Kr., til Sysselmanden i S:mdø Syssel 161 
Kr., til Sysselmamleu i Suderø Syssel 50S Kr .. i. alt 
l 15ti8 Kr. § 18. Denne Lov træcler i Kraft den J. 
.1uui 18!l2. 

Lov (Nr. 45) om Hesteavlens ]<'remme J>aa I<'mr-30.l\larts. 
oerne. § l. I hvert Graudestævnedistrikt, hvor der 
holdes Heste, bliver paa Grandestævne ve<l Stemme-
flerlwd efter Markotal for 4 Aar ml C:taugen at vælge 
3 Mæud, der til hvert Aar ved April Maaneds Be
gyndelse have at afgøre, hvilke Hingste i Distriktet 
der Cgne s·ig til A~YL .. F6retag<~s ·intet Va1g, ·uclnrev_ner 

· Sysselmanelen Synsmæmlene. § 2. Euhver Ejer af 
Hingste er pligtig til senest iudeu lii. lilarts i ilet 
Aar, Hingsten fylder 2 Aar, at anmelde samme for 
en af Synsmmudene og dernæst paa en af disse med 
mim1st 14 Dages Varsel fastsat Dag at fremvise 
Hingsten. Hingste, der i det Aar, i hvilket de fylde 
2 Aar, ere godkemi te som egnede til Avl, skulle 
atter anmeldes og fremstilles for Svnsmænilene ·det 
folgen de Aar. § a. De Hingste, som "af Syusmæudeue 
anses for uskikkede til Avl, skulle kastreres eller 
holdes strengt aispænede i 'l'idsrummet fra 14. April 
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1892. til 1. September. § 4. Hingste, som efter at være 
30.1\Iarts.synede findes Yel skikkede til Avl, skulle kunne holdes 

frit mlover den fastsatte Skiben og uden at komme 
ind under Bestemmelsen i ~ 25 i Haugeloven af 23. 
Februar 1866 om Betaling 1or OpbringelseJ saa længe 
de uf Synsmændene findes at være fultlt avledygtige 
og nødvendige. Naar :flere gode Hingste findes, afgøre 
Synsmændene, hvor mange og hvilke Hingste der 
skulle holdes frit. Skulde den eller de mlvalgte 
Hingstes Ejere ikke være villige til at lade Hingsten 
bedække motl fri Græsning, maa Hoppernes l~jere 
rtffinde sig del"Om i JHindelighed metl Hingstens Ejer. 
Afgørelse herom træffes for Ho!Jpeejernes Vedkom
mende vec1 Afstemning af dem, ' er eje Hop]Jer i en 
Alder af 2 Aar eller derover. Enhver er stemme
berettiget i Forhol<l til sin Andel i smntlige Hopper. 
§ 5. Overtrædelser af denne Lov stmffes med Bøder 
fra 2-30 Kr. llø<lerne tilfalde vedkommemle Sogns 
J<attig,·æsen. § 6. Sager for Overtrædelse uf denne 
l,ovs Bestemmelser behamlles som offentlige Politi
sager inden Syslets Politiret § 7. Denne Lov trætler 
i Kraft den 1. Oktober 1892. 

1. April. Sølov (Nr. 56) (se Anordn. Nr. 20iJ, 4. November 
1892). 

l. April. Lov (Nr. 57) om danske Skibes ltegistrering 
m. m. (se Anordn. Nr. 220, Hi. September 1893). 

12. AJ>ril. J{gl. J.uot·dning (Nr. 62), ltvorveil Lov om 
'l'vangsanlltioner m. m. af 9. April 1891 sættes i 
lfraf't paa Færøerne. I Henbold til den Regeringen 
ved Lov om 'rvangsnnktioner m. m. af !l. April 1891 
§ 52 givne Bemyndigelse sættes herved fra l. Juli 
l892 denne Lov i Kraft paa JJ'ærøerne med følgende 
Lempelser: l. I Stedet for § 1, 3. og 4. Stykke 
træde følgende Hegler: Afgiftspligtige V urer, som 
Statskassen realiserer til Dækning af paaløbne Af
[.;ifter og Bøder, kunne forauktioneres udPn faTegaaende 
I~etsforfølgning. Bortsrtlg af udpantet Løsøre k11n, 
naar den Fordring, hvorfor Udpantning- er sket, ikke 
overstiger !00 Kr., ske ved en hvilken som helst 
Løsøreanktion. som afholdes i Jurisdiktionen efter 
Udløsningsfristens Udløb, og Skyldneren kan i dette 
'l'ilfæl<le ikke modsætte sig, at Bortsalget sker ved 
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kontant Betlcling, untltiJgen for saa vitlt han kun 1892. 
tilveje1n·inge en vederhæftig Inkassator, som vil inde~ 12.,April· 
staa for Auktionsbeløbet, eller hun paa amlen JIInade 
stiller Sikkerhed for <lette. Denne Bestemmelse 
greltler ligeletles Bortsalg af udlagt Løsøre, mtar dets 
Vurderingssum nntler Udlægsforretningen ikke oyflr-
stiger 100 Kr. 2. I Stedet for !\ 2 trmiler følgenile 
l~egel: 'l'rangsnuktionen bliver i Almindelighed . n t 
afholde i den ,Jurisdiktion, hvor Urllægget er sket. 
Dog kun Rekvirentøn, for saa viilt Udlægget er sket 
nl1enfor Suderø Syssel, 1ned Auktionsforralte1·ens og, 
sltafremt Udlægget er foretaget i fast 1Tijendom, tillige 
Rekvisiti S:nntykke, lade de nellagte Genstande lwrt-
sælge i 'l'horshavn. 3. I Stedet for § 4 træder 
følgende Regel: Bekendtgørelse om Auktion over 
uilhtgt Losøre skal me<l et Varsel af mindst 3 Uger 
inllrykkes mim1st een Gang i det for retslige Bekendt
gørelsPr paa Færøerne autoriserede Blarl eller i andre 
af ile stedlige Illade, som Auktionsformlteren efter 
Rekvirentens J:?orslag 1nnatte lwstmnn1e, j fr. dog § l 1 

sirlste Stykke, og § lG. Fremdeles skal Auktionen 
bekenåtgøres ved Kirkestævne 1nindst een Gang1 men 
i øvrigt 1ned et saadant VaTsel og i et sn:ulant Omfang, 
som Auktionsforvalteren bestemmer un<ler Hensyn 
rlels til :Mængden og Beskaffenherlen af ile Genstande, 
iler agtes bortsolgte, dels til hvad tler paa Auktions-
stedet ved frivillige Auktioner er sædvanligt. IiJndolig 
skal der tillige om Auktionen ske Opslag verl Plakater, 
for saa virlt saarlant paa Auktionsstedet er sædmuligt 
verl friYillige Auktioner. 4. .Fristen i § 13 forirenges 
til 4 Uger. 5. I § 20 ombythos O.rllet: ,.J\Iatrilmls-
numre•: med "Bn1g':. G. I§ 21, første Stykke, udgaa 
Ordene "mell 14 Dages Varsel", og i Styllliets Slutiling 
tilløjes "med 4 Ugers Varsel, for sa(l vidt de alle 
have Bopæl inrlen Fæmcme, og merl 8 Ugers Varsel, 
for saa vidt nogen af <lem har Bopæluden for Øerne". 
I § 21, 2. Stykke, ombytles Ordene: ,.urlen for 
Sjmllanrls Stift etulviilere i vedkommende Stiftstidende" 
merl ,,i det for retslige Bekendtgørelser inden l!'ærøeme 
autorism·erle Blad". 7. I ~ 27 urlgaur 3. Stykkes 
2., !l. og 4. Punktum. 8. I Ste<let for § 2H, 2. og 
3. Punktum, trmrler følgende ]{egel: Han urlmelder 
i saa Fald tvende kynrlige J\Iænrl i Jurisdiktionen til 
at beskrive og '11rderc Ejenclommcn) eller, saafremt 
derHdæ i Jurisdiktionen findes lh~ fornødne sagkyu<Hge, 
da i en uf de unrlre Jmisdiktioner. For Udmeldelsen 
bliver i intet Tilfælde at erlægge Betaling, hvorimotl 
Mændene erholde i Dimter hver 4 Kr. for hver halve 
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1892. Dag, beregnet til 6 'rimer, der medgaar til Forret-
12 . .A priLningen og Rejsen: og mindst for en halv Dag, samt 

fri Skytls, beregnet pr. løbende Mil efter 4 Kr. 50 Ø. 
til Søs oe; l Kr. til Lands, naar iiiøtlestetlet ligger 
1/ 8 iiiil ellm· derover fm deres Hjem. !). I Stedet 
for § 31, 2. og 3. Stykke, træder folgemle Regel: 
Dette sker ved, at en Bekendtgørelse af det i næste 
Paragraf angivne Indhol<l 3 Gange imlrrkkes i det 
patt FrurøernC for retslige Bekendtgørelser 'autbriserede 
Blad med et Varsel af mindst 14 Dage fra <len sidste 
IndrykkeJse at regne. Auktionsforvalterenl-au derhos, 
naar det aJ nogen Yerlkommende forlanges,: og han 
finder det tjenligt, ogsaa foranstalte Auktionen 
hekenfltgjort i an!lre Avist•r, eudogsaa udenlandske. 
Auktionen slml derhos hokemltgøres vc<lliirkestæme 
mindst l Gang i et sanclant Omfang, som .L~uktions~ 
forvalteren findet fornø<lent, og med et Y arsel af 
mindst 8 Dage :fra den sidste Bekendtgørelse !:tt regne. 
I3ekemltgørelse ved Opslag hør ske, hvor sanetant 
tidligere har været i B111g. Bortfalder Auktionen, 
har Auktionsforralteren at allvse den ved Bekendt
gørelse en Gang i de inden1rrlldske AYiser, -i hvilke 
den har været bekendtgjort. 10. I Stedet foT § 33, 2. 
Stykke, 2. Punktum, træder følgende Regel: Bekendt
gørelse herom sker me<l 14 Dages Varsoli det for Tots
lige Bekendtgørelser inden Færøerne rmtorisere<le Blad 
og ved Læsning til I{irkestævne med sammP Varsel 
paa de Steder, hvor sandan Bekendtgørelse ti<lligere 
er foregaaet 11. I Stedet for§ 37, 1. Stykke, træder 
følgende Regel: Naar en :n11len Auktion skal finde 
Sted, mn.a den med 14 Dages Varsel bekendtgøres i 
det for retslige Bekendtgørelser paa Færøerne autori
serede Blad, samt ved Kirkestæme mindst een Gang 
paa de samme Steder, hvor saatlan Bekendtgørelse 
ti<lligere er foregaaet. 12. I ~ 41, L Stykke, l. 
l'unktum, foran<lresOrdene ,,merl 14 Dttges Varsel 
indkaliles til et iiiøde" til "indkaldes til et 1\Iørle med 
et Varsel af 8 Uger, hvis nogen af rle interesserede 
har Bo})æl udenfor Færøerne, o~ af 4 Uger, for salt 
vidt samtlige interesserede 1uwo Bopæl in(len=Øernei•. 
I samme Stykkes 2. Punktum forandres Onlene "og 
uden for Sjællamls Stift tillige i Y<:dkommenile Stifts
tidende" til "saafremt nogen af tle interesserede har 
Bopæl udenfor l<ærøer1w, og derlws i alle 'l'ilfælde 
i tlnt for røbÆge Bekendtgorelser paa Færøerne 
autorisereel e Bl:ul". 13. I § 46 tilføjes efter Onlene 
"Lov om Konkurs af 25. Marts 1872" Ordene "Jfr. 
Anordning af 13. Februar 1873", og efter· Or<lone 
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.,Lov om Dødsboskifte m. m. af 30. November 1874" 1892. 
Ordene "jfr. iwordning af 14. Januar 1876". 12. April. 

Lov (Nr. 63) om Godtgørelse i'or mll'orte Grnnd-12. April. 
forbedringer m. v. }Jalt Statens Fæstegods paa 
},ærøerne. § l. Paa de i denne I-lov urermere m1~ 
givne Vilkaar skal der ydes Brugerne :lf Statens 
Fæstegods paa Færøerne Godtgørelse af Statskassen 
for saltdanne af dem paa :Fæstet udførte Gnm<lfor
l)edringer eller Iiygningsforetagender, som det ikke 
ifølge Lovgivningen og de dem medrlelte ]'æstehreve 
Jun væn~t deres Pligt at Ullføre, og som have forøget 
:Fæstets D1iftsvænli. * 2. Godtgørelsen er betinget 
rtf. at Arbejilet er urlført efter en l'lan, der, efter 
ge'nnem Godsadministrationen med et 0Yerslug over 
Bekostningen og 1ned en lovformelig Synsforretning 
over clet paagældende lordstykkes eller den pan
gæhlende Bygnings Tilstand n,t være indsendt til 
Justitsministeriet, er h le ven godkendt af rlette 
føreml Ar!Jejtlets J>aa],egyndelse. Nnar Grumlfor· 
bedringen eller Byggeforetagendet er tilendebragt~ 
optages paa ny en Synsforretning sanvel med Hensyn 
til rlet udførte ArlmjdetsBeskall'enhed som til Vnrilering 
af den V ænliforøgelsc, den paagmldende Foranstalt-
ning har medfnrt for Fæstet, hvilken l'.,orretning~ 
ledsaget af <le fornødne 01)lysninger om medgnuelle 
Udgifter samt af den fornæmte Plan, derefter gennem 
Godsadministrationen indsendes til Justitsministeriet. 
Godtgørelsen knn udbetales, naar der foreligger :en 
fuldført Grnmlforhedring eller Bygning, der "!'fylder 
de i denne I;ov stiller le Fonlringer, selv om ikte lwle 
det i den godkendte Plan ommelclte Arbejde er til
endelJragt. § 3. GodtgørL~lsen maa ikke overstige 
den Bekostning, som det paagældem1e ]'oretngende 
har merlført for Brugeren, heri medregnet et passende 
Vellerlag for. muligt personligt Arbejde, og heller ikke 
den Værdiforøgelse, der -ved G111nc1forhedriugen eller 
Byggefor<'lagenrlet skønnes at Yære blevet :Fæstet til 
Del. I Erstatningssummen bliver at frntlrage de 
Beløb, som inrlkomme verl Realisationen af ælrlre 
Bygninger, rler ved Opførelsen af ny l~ygninger matttte 
bliYe overflødige~ og som derfor sælges til Nedbrydning 
til Indtægt. for Statskassen. Samtidig merl Gorlt
gørelsens Udbetaling forlHJjes den narlige ljeje af det 
paagælrlende Fæste med et BelølJ. som er lig 4 pCt. 
af den ydede Erstatning. Skønnes den Y ærrlifor-
øgelse, det pMgælrlemle Foretagende vil merlføre for 
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1892. Fæstet, kun at ville blive dette til Del for et be-
12. April. grænset 'l'irlsmm, kan Justitsministeriet bestemme, 

at Lejeforhøjelsen kun skal vedvare i et tilsvarende 
Antal Aar, morl at den forhøjes til et saadant Beløb, 
at Godtgørelsessummen ved summes Erlæggelse, foruden 
<tt forrentes som fornævnt, tillige ved Udlobet af den 
fastsatte 1'itl vil være tilbagebetalt. De nyopførte 
Byg:ni11ger blive som Staten tilhorenile at optage 11aa 
Fæstets Inventariefortegnelse og blive derefter i eet 
og alt <tt belum<lle efter de samme Hegler som de 
æld re Imentariebygninger. j! 4. De i § 2 ommeldte 
Synsforretninger foretages af 2 Skønsmænd, af hvilke 
Gollsadministrationen vælger den ene og ]j.,msteren 
den anden. Kunne Skønsmændene ikke hlire enige1 
vælge fle en Opmand) og kunne de ikke forenes om 
dennes Valg, beskikker Retten en Opmaml. Af Om
kostningerne ved Synsforretningerne afholtler Fæste
ren Halvdelen, og Statsimssen den mulen HalnieL 
§ 5. Justitsministeriet kan i saadanne enkelte 111-
fælde, hvor Omstændighcrlerne særlig maatte taln 
derfor, efter Heglerne i §§ l og 3 og mod den der 
bestemte Lejeforhøjelse yde Fæstere eller deres Ar
viuger I~rstatning for Grundforbedringer og Bygge
foretagenrier navnlig Opførelsen af Stalde, Holaller 
ng Faarehuse, Uer ere foretan·ne i Løllet af de 20 
sidste Aar inden denne Lovs 'bmtfttræden. for saa 
vidt det fornødne anganetule Fæstets tidiigere 'ril
stancl kan oplyses. Erstatningens Størrelse bcstemw 
mes formlen efter de ovennævnte Hegler tillige under 
Hensyn til den F01·tlel, Fæsteren eller nogen af lums 
Arvinger i den siden Utlførelsen forløbne 1'id har 
høstet af summe. 

12. April. J, o v (Nr. 72) om Ollrettelse af Soretter uden-
for Kobenhavn snmt om Søforldaringer og Sø· 
forltør (se Anordn. Nr. 204, :!. November lliV2). 

12. April. Lov (Nr. 85) om anerkemlte Sygekusser (se 
Anordn. Nr. 2fil, 24. November 1893). 

31. Mnj. Jns~m. ~kr., hmri ntltal;'s, a~ tiet i Lov (Nr.44) 30. 
Marts 1892 § 14 anordnede VISermgsgebyr af 5 Øre pr. 
rron kun l\ an kræves i den første færøske Klareringshavnr 
hvortil vedkommende Skib ankommer ancletsteds fra, 
hvorimod det i Havne, der senere anløbes, forinden 
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Skibet forlader Færøerne, vil være tilstrækkeligt at 189'2. 
forevise for vedkommende :Myndighed den for Ge- 31. Maj. 
byrets Erlæggelse i den første Hmn modtagne 1'il
'Staaelse. 

(U tr.) 

]{. U. lll. Skr. (til Stiftsøvrigheden over Sjæl- 4. Juli. 
bn<ls Stift), hvori bl. a. udtales, at kgl. Resol. 10. 
Februa1· 1891, jfr. K U. :M. Cirk. 12. s. "lJJ., ikke 
<>mfatter Sager unganende Bortforpagtning af færøske 
Præstegaarde. 

(Gejst!. lieskr.) 

Kgl. Anordning (Nr. 203) om Lempelser i 4. Nvbr 
Sølov af l. April 1892, for sna vidt nnganr }'mr-
·nernn. I Henhold til den Regeringen ved Sølov af 
l. April 1892 § 314 gi~ne Bemyndigelse fastsættes 
herved for Færøernes vedkommende følgende Lem-
Jlelser i bemeldte Lov: l. I § 5, l. Stykke, foran-
dres "4 :Maaneder" til "~ lllaaneder". 2. I § 20, 3. 
Stykke, forandres ,.tre lllaaneder" til "seks lllauneder". 
3. '!'il § 27 føjes følgende: "Paa Skibe, hjemme
hørende paa Færøerne, skal hun endvidere have om 
Bord et Eksemplar af nærværende Anordning". .4. 
I § 35 gøres følgende Forandringer: a) I l. Stykke 
forandres "1'oldopsynet" til "Knrantæneopsynet". b) 
I Stedet for 2. Stykke træder følgende Regel: "Dag-
bog kræves dog ikke for Skibe, der. knn fare i den 
færøske indskrænkede Fart, jfr. Lov om Sønroringen 
af 25. J1[aJts 189.9 § .Hl". 5. I § •iO, 2. Stykke, ind-
skydes efter Ordene "Stedets Dommer" Ordene: "eller 
uden for Thorsham Stedets Sysselmand". 6. l§ 71 
gøres følgende Forandringer: a) I 2. Stykke indsæt-
tes i Stødet for Ordene "enl1ver ll!ønstringshestyrer" 
Ordene: "Landfogden og enhver Svsselmund uden" 
for 'l'horshavn". b) Som et nyt S~y'kke tilføjes efter 
4. Stykke følgende Reg<>l: "Naar J\IandskalJ antages 
til 'rjeneste om Bord i Piskerskibe imod Andel i 
Udbyttet, er Skipperen pligtig ut paase, Rt der derom 
altid opsættes skriftlig Kontrakt i Overværelse af 
Landfogden eller, nuenfor 1'horshavn, vedkommende 
Sysselmand". 7. I § 72 foretages følgende Fornn
dringer: a) l. Stykke, l. Pnnktnm, affattes saaledes: 
,,De i § 71 nævnte Oplysninger om Forhyringen har 
Skipperen tillige at indføre i Skibsbemandingslisten, 
der bliver at forsyne med 1\Iandskabets Underskrift, 
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1892. hvorhos de med dette indgaaede Overenskomster, 
4. Nvbr. saaledes som de ere tilførte Afregningsbøgerne og 

Skibsbemandingslisten, slmlle, for saa vidt det ikke 
allerede ved ForhyTingen er sket, inden Afsejlingen 
godkendes for Landfog<len eller, udenfor 'l'horshavn, 
ve<lkommcnde Sysselmand, saafremt Rejsen gaar til 
et udenfor Pærøerne beliggende Sted, eller der med 
Skibet agtes drevet l<'iskeri". b) I l. Stykke, 2 . 
.Punktum, forundres Ordet: "Monstringshestyreren" til 
"I,andfogrlen eller, udenfor 'l'horslmvn. vedkommende 
Sysselmand". e) I 1. Stykke, 3. Punktum, ombyttes 
Ordet "Udmønstringen" med "Afsejlingen". d) 2. 
Stykke ndg:Hlr. 8. ~ 100, l. Stykke, affattes saa
ledes: "Er nogen af l\Iandskahet misfornøjet med 
Skipperens Afregning, kan han fordre denne prøvet 
af Landfogden eller, udenfor Thorshavn, vedkom
memle Sysselmand". 9. I § 2tl0 fomn<lres Ordene 
"1 Maanerl" til "4 :i\Iaanetler" og "6 l\Iaaneder" til 
"H Maaue<ler". 

4. Nvbr. Kgl. Anortlning (Nr. 20!) om Lempelser i Lov 
om OIJrettelsen ar Søretter n<lenfor Købenl1avn 
samt om Søforklaringer og Sof'orliØr af' 12. AIJril 
1892, for saa vidt angaar l'ærøerne. I H enlwld til 
den Regeringen ved I,ov om OJ.>rettelsen af Søretter 
udenfor København samt om Søforklaringer og Sø
forhør t1f 12. April 1892 § 16 givne Bemyndigelse 
fastsættes herved for Færøernes Vedkommende føl
gende Lempelser i bemeldte Lov: l. Imellem 2. 
og 3. Stykke af § 1 indskydes følgeude: Naar en af 
de i l. Stykke, 2 . .Punktum, ommel<lte Retshamllinger 
pan. Færøerne skal foretages udenfor ThorS1uwn1 og 
vedkommende Sysselmaud skønner, at ,det efter Sa
gens Beskaffenhed vilde merlføre utilbørlig Porhaling, 
om den skulde behandles af den ordinære Søret, kan 
luin ved e!l smula11 Retshamiling og ligeledes vetl 
saadanne Straffesager i Henhold til § l O, som paa
kemles i Overensstemmelse metl de for offentlige 
Politisager gældende Regler, trælle i den ordinære 
Underdommers Sted som :Pormand for Søretten. Er 
der i Syslet hosttt Søretsmedlemmer, og kunne disse 
c~fh~r Sysselmandens Skøn ]\:omme hethneHg= til Stede, 
skal lmn (jfr. § 3) tilkalde tvende satul,mne til at 
tage Sæde' i Sim,tteu. Kan kun e et Somtsmedlem 
komme til Stede, skrtl l1an tillmldes, men er intet 
Søretsmedlem bosat i Syslet, ellm· kan intet komme 
til Stede, beklædes Sm·etten af Sysselmanilen alene. 
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Selv om Søretten beklædes af flere, kan Sysselmanden 1892. 
optræde alene i de samme 'J'ilfælde, i hYilke den 4. Nvbr. 
ordinære Underilommer kan det (ifr. § l, 2. 
Stykl<e) 1). 2. I § 2 imlskyrles efter l. Stykkes l. 
I?nnktnm følgende: Paa Færøerne skal forinden Be
skikkelsen knn vedkommentie Komnnmalbestvrelsers 
:Erklæringer imlhentes, og vecl den første Besidkkelse 
nf SøretsmedlemmeT <•ftcr denne Lov kan ogsun.. dette 
1mdlmles merl Hensvn til saarlanne Hadser. for l1vis 
Y edkommende AmtlnmH1en skønner, at Tlden iklw 
tillader det. 3. I Stedet for § 13, 3. Stykke, trærier 
paa }j_,mrøerne følgende Regel: Kftn der i tm Sag 
iklm faas tlet fornødne Antal Søretsmedlemmer af de 
vau A.mtcts l-,ortegnelse opførte! har Domm(~1'{1l1 at 
]wnvemlP sig til.A._mtmanden med Aumo<lning om for 
den pnagældende Sag at hesldkke t1e fornødne Sø~ 
retsmedlemmer. 4. I Stellet for § 5, 1. l'nnktnm, 
træder følgende Hegel: Na:tr Søretsmerllemmer paa 
}?æmeme gire 1\[øde on•r 1/,, J\Iil fra deres Hjem, til
kommer der dem 4 Kr. i Dagpenge og RejsNnnkost-
ninger eftt•r Skydsl<tkst. 5. I § G, 2. Stykke, om-
hyttes Ordene "D. r~. 1-13-12" med "N. L 1~13 
la", og Ordene ,.D. L. l-4-1" mecl "N. L. 1-4-
1". 6. Til § 7 føjes følgende Ord: "end den, hvor 
Retten har sit SærlP". 

Lov (Nr. 82) om Pensionering af Lærere og 1893. 
Lærerhul et· vetl Almueskolevæsenet paa Færøerne. 29.Marts. 
!i l. De Jl!lll l?mmerne fast ansatte Almueskole-
Lærere og l;ærerimler - sit1stnævnte dog kun for 
saa vidt de forblive ugifte eller ere EnkPr - skulle. 
naur de afslwdiges formeflelst Alder eller Sntgelighed 
eller anden deu1 selv utilregnelig Aarsag, være b()ret-
tigede til Pension paa r1cn i denne Lov tmgh-ne 
Aiaatle og paa de } samme. llfPl'mere bestemte: Vil-
kaar. § 2. Til nt bestride Udredelsen af disse Pen-
sioner vil tler nere at danne en almindelig Pensions~ 
fond, Iler tilvejebringes llels wd, ut Jcærøemes Amts
~attigkasse aarlig nareder f>OO Kr. i 4 .Aar: mot1 at 
Statskassen tilsmmr et lignende BelølJ, dels vetl tlilr-
lige lJHlbeta1inger fra enhver paa Pærøm1w fast ansat 
Ahnueskole-T~ærer elln Lmrerinde uf l pCt. n! tlen 
samme tillagte faste I.~ønning, emhiclere vetl narlige 
Indbetalinger fra hver Kommune pna Færøerne af et 

l) Jfr. Justm. Skr. nl. Mnrts 1894. 
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1893. Beløb, svaremle til l jJCt. af de i Kommunen fast 
29.Marts. fLTISatte r,ærm·es og Lærerimlers JJønninger, saavel 

den fttst.c som den midlertidige, samt endelig ved 
•utrlige Intl!Jetalinger fra Statskassen af et Beløb, der 
er lige sna stort som det, der udredes af begge de. 
ovennævnte Parter tilsammen. § 8. J'ensiOnsfonden 
bestyres af Færø Amts Skoledirektion, der ant:cger 
en fast lønnøt Regnskabsfører og Kassen~r. l1vis l.iøn
ning tilvejebringes" ved ReJmrtition })aa Koinmunerne, 
i Forhold til de af dem i Pensionsfonden gjorte Ind
skud. Fonrlens RegnskalHn· revideres af Lagtingets 
Revisor og deciderrs af 'l,inget. De oven muhandlede 
Indbetalinger til Fonden ske til Fondens Kn.sserer 
med Halvdelen til l. April og Halvilelen til J. Ok
tober, for Statskassens V edkommemle gennem J orde
hogslmssen, for Kommunernes samt I1æri:n11es og 
]~ærerindernes Yedkommemle gennem de respektive 
Formænd i Kommunernes FoTstrmdm'Skaber. Fon
dens iHidler anbringes ved Udiann i .Torrlegods paa 
Færøerne eller ved Indkøb af solide Værdipnpii'er -
alt efter de til enhver 'l'id gældende Regler for Ud
laan uf umyndiges eller offentlige StiftPlsers Mirller 1). 
!i 4. Forinden 10 Aar cre forløbne. efter at denne 
Lov er traadt i I(mft, man der ikke" udbetales nogen 
Pension nf ovennærnte Fond. De Pensioner. som i 
ilen 'l'id maatte blive at udbetale i HPnhold t11 denne 
Lovs Bestemmølser, m1redes af Statskassen, dog saft
ledes, at der af de nnrler Lagtinget sorteremle Kasser 
og af den ved Lov af l. 1farts 1854 om Ordningen 
af Skolevæsenet paa. Færøerne ~ 33 oprettede saa-
kaldte Skolefond, efter 'l'ingets ] ordeling~ ydes Halv~ 
delen af Pensionernes Beløb in<ltil en Snm ni 400 
Kr. <WTlig. § 5. De Pensioner, som efter Udløbet 
af ovennævnte 10 Anr ville være at udbetale, miredes 
af de indvundne Renter nf Pensionsfondens Kapital 
i Forhindelse med Udbyttet af de halvnarlige Ind
betalinger til Fontlen (jfr. § 2). Hvad dei· af det 
nævnte' Udhyttt! ikke maatte' medgfut til Pensionerin
gen, l1enlægges til 1~ondens Kapital, cler stedse skul 
forblive urørt. § 6. Berettigede til at nyde Pension 
af J~onden i Henltold til denne Lov ere de i § l 
omhandlede, fast ansatte Almueskole-I,ærere og Lærer
inder paa.lt"ærøcrne, som have været i det derværende 
offentlige Skolevæsens Tjeneste i 10 .Attr, naar de 
efter dPnne Lovs Ikrafttræden eller sulen rleres Be
skikkelse have foretaget de i §§ 2 og 3 omlJan<llede 

l) Jfr. Rune. Skr. l. August 1837. 
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Indbetalinger, og naar de fna Afsked paa Grunel uf 1893. 
en dem selv utilregnelig Aarsag. Pensionens StøT- 29.Marts. 
reJse bestemmes, efter Indstilling af Skoledirektionen, 
af Ministeriet for Kirke- og Ondervisningsvæsenet, 
overensstemmende med Reglerne i Pensionsloven I.lf 
5. Januar 1851 § 3 1). og beregnes efter Gennemsnittet 
af de Emhcdsindtægter, som vmlkommende Lærer 
eller IJærerincle bar haft i de sidste 5 Aar før J<Jnt
lerligelsen, dog at de 'l'jenesteaar, der gaa forud for 
vedkommendes fyldte 30 Aar, ikke komme i Betragt-
ning ved Beregningen. Har den entledigecle ved sin 
J<Jntlerligelse ikke været i 5 Aar i 'l'jeneste efter det 
fvldte 30. Aar, lægges Gennemsnittet af Embedsind-
t'iegten i Tjenestea.arene siden <!et fyldte 30. Aar til 
Gmnd for Beregnmgen af l'ens10nens Størrelse. In-
gen Lærer eller L::crerinde, der ikke lige siden sin 
Ansættelse lutr foretflget de i §§ 2 og 3 omhanrllede 
Indbetalinger, lmn erholde mere enrl Halvdelen af 
sin Lønning i I:>ension~ metlmindrc vedkommende 
minrist i 20 Aar, uafhnult forinden sin Entledigelse, 
har gjort de nævnte Indbetalinger, i hvilket 'l'ilfældc 
den fulde Ret til Pension i Henhold til Regleme i 
Lov af 5. ,Januar 1851 § 3 indtræder. :mn fast ansat 
Lærer eller Lærerinde, der verl Udførelsen af sin 
'l'jeneste kommer sa11ledes til Skacle, at Sflmme mna 
afskediges, skul stedse erholde mini1st Halvdelen af 
sin Lønning i Pension. § 7. Pensionen beregnes 
knn af den faste Lønning, som er eller fremtitlig 
ma11tte blive vedkommenrle Lærer eller ]Jærerinde 
tilla.gt. Verl fast Lrmning forstaas saavel den ved-
1wmmenc1e af Stat og Kommune tilJagte faste Lønning 
i Penge som mulig tillagte faste Naturalydelser eller 
J ordlod eller fri Bolig, der Yille lflive at amrette 
til en bestemt IJengesum. Pensionen udbetales i de 

l) Ifølge .den anførte. Lovhe&temmclse .her.egnes. rensionen saa· 
ledes, at tler for et vist Antal 'l'jenesteaar gives en ''is 
Brøkdel af Emhedsintltægtens GennPmsnit i l}ension, saa~ 
1edes som angivet i nerlenstaaende Skema: 

'l'jcucetcaar l'c:nsion '1'jcncateaar l'cn;;lnu ;! 1'jenelltcrtar J:cnsion 

0-2 1/to 20-21 "1' 25-26 Mfoo :"'~6(} 2-4 2f10 21-22 ,L,oo 2G-27 il1Jw 
4-7 3Jw 22-23 :mji'~ 2i-2B SHfr.o 
i-10 -l/to 23-24 3·'/iio 28-29 :mJr,o 

10-20 f'/10 24-25 nr,/m orer29 40j!lQ 
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1893. hnlvaarlige Tenniner til de ]Jensionsberettigede imod 
2H.l\IartsJ:<~orevisning af behørig Leveattest. Er en Pension 

ikke hævet i et helt Anr, hjemfalder Beløbet for !let 
Aar til Pensionsfonden. § 8. .Forbrydelse af .Em
hede medfører .Fortabelse nf Retten til Pension, lige
som en pensioneret Lærer eller Lærminde forhtyder 
sin Pension i de ~'ilfælde, hvor vedkommende, dersom 
de lumle været i Em hede, vilde have forbrudt samme. 
§ 9. Simide paa Grund af nforuclsete Omstændig
heiler eller af anden Gmnd Pensionsfonden hlive ncle 
af Stand til af Renterne af sin Kapital i Forbindelse 
med de aar·lige Indbetalinger til Fonden (jfr. §~ 2 og. 
3) helt at opfylde sine Fo11Jligtelser i Henhold til 
denne I.ov, vil det manglende blive at udre<le med 
Halnlelen af Statsirassen og den anden lialvdel at 
tilvejebringe ved Ilepartition pua Kommunerne og 
Lærerpersonalet i Forhold til de af dem til Pensions
fonden gjorte Indbetalinger. Denne R<Ypartition, lige
som ogsaa den i § 3 omluuF1lede, foretages af Lag
tinget. § 10'). li:nllver 1,,-jft I,ærer, der fremtidig ma"tte 
blive :fast ansat l'"" .Færøerne, er pligtig til, forinden 
sin Beskikkelse, ved Indskud i Linforsikrings- ,,g For
sørgelsesanstalten af Hl71 efter Regleme for tnmgen 
Forsikring n t sikre sin eventuelle Enke ; en Over~ 
levelsesrente svarende til '/n af vedkommen<les pen
sionsberettigeile Isønning, dog at denne Forpligtelse 
ogsaa kan fyldestgøres ved, at Il.,orsørgeren = forsikrer 
sit Liv for et Beløh, der er mindst 15 G-ange saa 
stort som den pligtige Overlevelsesrente, naar !Jan 
kan opfylde de almindelige Betingelser for Livsfor· 
sikring i bemeldte Anstalt. Sanune Enkeforsørgelses· 
pligt paahviler de ved Almueskolevæsenet paa }'ær
øerne fast ansatte J;ærere, der efter denne Lovs 
Ikrafttræden jndgaa_ ..t11Jgtesknh. Ingen Pr-æst maa, 
nndPr en Bøde af 100 Kr. til den i denne Lov om
handlede Pensionsfond, ægtevie en sandan Slmlølærer, 
fotimli•l! denne httr tih-cjehragt I~evisligherl fm·, ttt 
Ju111 ltar herigtiget sin Pligt til Enkeforsørgelse i Hen~ 
hold til fomnstaaende. !! 11. Aied Samtykke af 
l\Iinisteriet for Kirke~ og Undervisningsvæsenet kan 
J;agtinget bevilge passende Umlerstøttelser af Pen
sionsfonclen til entlrdigedc Lærere, der ikke: ere pen~ 
sionsl>erettigede, og til J~ærerenker. § 12. Denne 
]~ov træd!!r i Kraft den l ste Juli 1893. 

') Jfr. K. U. J\1. Skr, 2G. Juni 1893 og 30. April 1894. 
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l!'iskerilov (Nr. 9il) for l!'æroernc. § l. I Arter 1893. 
og B'ekke smut 50 ];'avne uden for de;:es Udløb iH. April. 
Stranr1en, s1øtl det~ for saa vidt Fangsten ikke herislig 
sker for at forsyne Udklækningsanstalter med befrn(l-
lct Itogn eller i vidcnska1>eligt Øjømed, være fo!'lnutt 
~aa nogen som lwlst 1\I:uule nt fange Ørreder eller 
Forellei· i 'Piden fra l. September til l. Januar. HYor 
Forholdenes Beskaffenhed maatte gøre det onskeligt, 
kunne dog mindre Afstande udenfor Aaers og Hæk-
lres Udløb enrl de ovenfor nævnte efter Lagtingets 
Indstilling fastsmttes af Justitsministeriet. Hvor rle 
nmvnte Jfisk have deres ~'illwld i Aaer eller Bække. 
forhytles <let saavel Lodsejerne som aiHlre at heska: 
dige Aahreflden eller bortgrave den san1edcs~ at 
Fiskenes Skjulesimler eller Legepladser <lerved fOT-
.styrres. Denne Bestemmelse kommer dog ikke til 
Anvendelse, hnH' rette vedkommende hortgrflvcr 
"~a bredden for at hmtledP skadeligt Vand fra .J or-
de ru e eller i anclet librtH:nde nødvendigt Øjemed. Ingt~n 
1naa udlægge Garn eller anlJringe Dæmninger eller 
andre faste l!'iskeindretnii1ger i en Aa saal.et1es, :nt 
Fisken ikke kan trmkke forbi, og i ethvert 'rilfælrle 
ikke længere ml end til l\[idten af Aaløhet. Anbrin-
ges Garnene eller Fiskeindretningerne fra begge J3retl-
der enten lige over for hinanden eller i kmtere Af-
-stand fra hinanden end 20 Alen, maa dog ingen :af 
dem blinges 1\Iidtstrømslinien nærmere~ end at der i 
J\Iidten af Vandløbet bliver et aabent Hum nf 3 Alen 
eller, saafremt Vamlløhct ikke er !l Alen bre<lt, af 
mindst 1/ 3 af dets Bre<lcle. Ingen maa benytte Gam 
i Indsøer, Aaer eller Aamundinger, der i vaad 'l'il-
-stam1 l1ave rn ringere 1\Iaskevidde mu11 1f& ':Pmnme fra 
Knude til Knude. Al ]'angst af Ørreder eller }'oreller 
med Garn, Not eller lignende li"iRkereds1mber i Søer, 
.Arwr eller 50 I•,avne udfor disses Udlob i Stranden skal 
væn: forbudt i et r.ridsrnm af 5 Aar fm denne Lovs Ikrafta 
træden at' regn·e·~ Bestl~mmelserne i" d0nnC "Pui·a::n'ai 
skulle dog ikke vmre til Hinder for Notkast eft<":'Sej 
og Sild. Sktrlde der ved saadau Fangst fanges Ørre-
der eller Foreller paa de Steder eller til saadanne 
Ti.dcr, som om1mndles i Pantgrafens L og 6. Sty1dcB1), 

bhve de, for saa vidt de e re levende, og Om
:stæm1ighederne i øvrigt tillaae flet, at sætte ud igen. 
{l 2. I Tiden fra l. Juli til 31. December er enhver, 
der er berettiget til at fiske paa dansk Søterritorium, 

1) o; 1., 2. og 8. Pun1dum. 
(5) 20 
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1893. uden Hensyn til, hvem der er Ejer af Forstranden, 
14. April.]Jerettiget til overalt paa Færøerne, hvor der gaar 

Strøm verl Laudet, undtagen umler matrikuleret Bø, 
at landdrage og .ophjerge Sej imod at svare I,amlpart, 
som af Landejerne kan forlanges aflagt merl indtil 
1t& af Fangsten. Laudparten tilfalder vedkommende 
E)er .. Fæster eller Beneficiarius i :Forho!r1 til <let 
JIJ'arketal, hvormed hver især er lodtagen i den Grund, 
l1vor Noten landclrages. Drives J orrlen ved Opsidder, 
anses dog <lenne berettiget til Landparten, for srUL 
vitlt samme erlægges in natura, naar ikke anderledes 
imellem ham og den paagæl<lende Ejer eller Benefici
arius derom er vedtaget. Blivt~r Landparten iklæ 
1nodhtget in natura enten }Jan Fangststedet eller Not
mandskabets Hjemsted, eller kan den paa Gmnd af 
Omstændighederne ikke aflmgges in natura paa et af 
disse Steder. skal Notmmulskabet. nnar ikke ander
leeles er bestemt, inden 3 Ugei opgive Fangstens 
Størrelse og efter ganghar Pris betale Landparten, 
der i dette Tilfælde kun kan forlanges aflagt me(l 
indtil 1/ 16 af Fangsten. I Tilfælde af Tvist afgøres 
Spørgsmaalet om~ hvor der gaar Strøm ved Landet, 
flf 3 flf Retten for hvert enkelt Tilfælde udmel<lte 
nvillige J\fæn<l. § a. Om Notkast efter Sej i Fjorde, 
Vige og Sunde, hvor der ik1m gaar Strøm, snmt 
under matrikuleret Bø, om Strømmen gaar lige til 
L:md, kan der træffes særlige V erltægter, der fomden 
at indeholde de i § 11 omhandlede Hegler give Inter
essentslmher, der staa aabne for Indtrmdclse af samt
lige rlen paugældendo Bygds eller de paugældende 
Bygtiers BelJOer<', l<Jneret til at landdrage Sej paa 
begrænsede, Styklrer af Forstmnrlen (j fr. s 12). § 4. 
Paa de i §§ 2 og 3 nævnte Steder tilkommer Retten 
til Notkast' efter Sej, naar de nævnte Paragraffer iklm 
finde Anvendelse, ve<lkommende Ejere og Besiddere 
uneler deres Land~ flog nt fremmede ogsaa kunne 
landrlrage· Sej· paa ·en· Pors'trand1 i1aar Eje'i··e·, Fæ-stere 
Pller Benefieiarier til mindst Halvdelen af dot paa
gældende J\Iarketal dertil have givet deres Samtykke. 
§ 5. Der, hvor nogen er berettiget til at lrmddrage 
Xot 1 er han ogsaa- he,rettiget til tUlder Fangsten og i 
Anledning af denne at optrække Baade og Redskaber 
og istandsætte disse. § 6. l\Ie<l Hensyn til !;and
dragning af :Sild Jmr <let sit :Forhlivemle ved den i 
N. L. 5~-11-lH hjemlede almindelige Arlgtmg. § 7. 
:Fornarsager t;t :Notmandsl.cab S1nu1e paa Bø~ IIr.mge 
eller, pM de 1 _HenlJOl!l trl J agtlov _for ]'æme';,;w :tf 
fl . .hcbruar 18o·1, )fr. Lov af 21. Jvovember 1811 og 
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J,ov om Fredning af ]Jr1erfngle llf 2.9. Marts 1887 1) 1893. 
fredl.rste Steder, eller lægger det Hindringer i Yejenl4. April. 
for sædvanlig Afbenyttdsc af Gmnden, vil der her-
for være at erlægge billig Erstatning, som i Mangel 
af mindelig Overenskomst fastsættes af Sysselmanden 
med tvende Jtf lmm tiltagne uvillige Mænd. Til dette 
Skøn, der er endeligt, tilsiges Notmandskabet af ved
kommende Rekvirent med et af Sysselmanden i hvert 
enkelt 'l'ilfælde fastsat V Jtrsel. FortHlen Skydsmlgif-
teme tilkommtlr der i Anledning af Parretningen 
Sysselmunden 4 Kr. og hver uf Mændene 2 Kr., hvilke 
Omkostninger udredes af Notmundskabet, saafremt · 
Skade befindes at være sket, ellers af vedkommende 
.Rekvirent. § 8. Hvor Notkast sker, man, efter at 
rrov er udgivet og N o ten bet,ryndt at kastes, snafre1nt 
dermetl fortsættes uden usædvanligt OplJOl<l, intet 
Piskeredskah udsættes indenfor det Rum, som Noten 
:mtages at ville omslutte. Ere Grn7l eller •mdre 
Fiskeredskaber forud udsatte, som ville være til Hin-
tler for Notens Trækning eller Stængning, er N-ot
mamlslmlJet berettiget til at optal(e dem eller •lr·age 
Noten i Lan<l og muli" derved tillige d" udsatte Garn 
eller Redskaber mod FJrstatning til disses Ejere for 
tilføjet Slu"le og Pisl<espild. Hvor de prutgældende 
ikke i 1\findelighed kunne enes om denne Erstatning, 
bliver den at fastsætte efter <le i ~ 7 givne Regler. 
§ 9. R vor flere Rold vogte paa Se] eller Sild, er <len 
herettiget til Kastet, som først har udgivet sit 'l'ov 
og begyndt at udkaste Noten samt 1ulen usædvanligt 
Ophold fortsætter dermed, og maa ingen hindre ham 
deri. Have to Hol<l paa en Gang l1egyndt U<lkast-
ningen, men det. ene udenfor det andet, blive de, 
hvis ~ler j begge Noter findes Sej t>1ler Sild, og det 
yclre Hold ikke kan bjerge sin :F,mgst, førend <len 
indre Not er optagen, fælles om Drætten, og hvers 
Andel fastsættes i Mangel af mindelig Overenskomst 
efter de i § 7 givne Regler. § 10. Enhver, der søger 
at hindre eller umuliggøre et Notfiskeri sallSOUl ve<l 
at være til Hinder for Notens Udsætning, eller vetl 
Skyden, Stenkast, Støjen eller deslige, saavel som 
P n hver~ der efter ut X oten er stænget, forsætlig 
beskadiger samme eller forspilder Jfnngstl'n :i det hele 
t;,ller for en DPl, straffes efter nærværende Lov, for 
saa vitlt H11n<llingen ikke efter den almindelige Strafre-
lov medfører højere Straf. § 11. }?or Piskeriet i 
Fjorde, Yige og lignende lndsluøringer Jra Havet samt 

1) Nu Jagtlov 23. AIJt'il 18;)7 §§ fJ-R. 
(5*) 20* 
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1893. i Sunde, hYor der ikke gaar Strøm, kan der træffes 
14. A!'ril.særlige V ødtægter indeholdende Regler for Ti<len 

hv-ori, og 1\Iaarlen hvorpaa de forskellige Fiskerier 
maa drivesr om hvilke Itedsl\.al>er der maa bruges, om 
disses Indretning m. Y. samt indeholdende Bestem
mPlser til Ordningen af Forholdet mellem Fiskeri og 
Sejlmis (denmder Opankring af Fattøjer m. m.) samt 
om OrdPns Overholdelse muler Fiskeriet. Disse Ved
tægtPr maa dog ikke, uniltagen i det i § 3 nævnte 
Tilfælde, indeholde noget, hvorvetl rlPr hjeinles enkPlte 

, I'ersont~r nogen Forret for andn~. § 12. Forslug til 
de i §§ 3 og_ll nævnte Vedtægter affattes af de til
grænsende liommuners Forstanderskaber (i ':.Phorl:i~ 
havn Kommnnalhestyre1sen) og l1enlægges derptta efter 
formlgaaet Bekendtgørelse YN] Kirkestævne i 14 Dage 
til almindeligt I~ftersyn i de til det pangæl<lende Yaml 
grænsende Bygder. Indsigelser mod Forslaget ind
seniles skriftlig til Forstanderskabets Formane!. Efter 
n.t Forsbnderslmhet derJlWl endelig har vedtaget 1J'10l'* 

sbgt't, sendes dette til SyssPlmanden, som -i ~1_1hors-
1Javn ved et af han1 sammenkaldt 1\Jøde, og J)aa LanD 
det ved næs.te Grantlestæ-vne, oplæser 1let i hver af 
de ovenfor nmYnte Bygder og_ giver de koimnunale 
Y ælgere i hver Ilygd Lejlighed til at stemme for eller 
imod samme. Naar Afstemningen har fundnt Sted i 
alle Bygderne, sammentroller Sysselmanden Stemmerne. 
Have 2j 3 af Vælgeme sluttet sig til Yecltægtcm, iTul
sender Sysselmanden !løn til Lagting(•t. r lllOdsat 
Fald underrettes Jforstrmderskabet om Afstemningens 
Udfald. 'l'iltræcles et part foranførte l\Iaade vedtaget 
Forslag til Y Nltægt ikke af Lagtinget, underretter 
dette ve!lkonnnende ]"'orst.nndersJmb om, hvilke Punk~ 
ter det er, 'ringet ikke har kunnet bilEge. Sendes 
Forslaget derimocl med Lngtinget.s Anbefaling til Ju
stitsministeriet. kun dette stadfæste samme som gæl
dende Fiskeriv'ndtægt. V'!~dtmgten kan til enhver'"firl 
ophæves af Justitsministeriet mell eller nilen fornd
gaaet Iagttagelse af den ved denR 'Tilrcjeln:ingelse 
benyttede FremgtmgsmntHle. Ønskes Vedtægten for
andret, skal den nmvnte Fremgnngsmaade altid iagt~ 
tagt~s. § 13. Fiskeri med Trawl pua Søterritoriet 
ved Færøerne er forhndt 1). J31iver Justitsministeren 
opmærksom paa, at der fiskes mecl nyopfunclne Rec~
skaber, som kunne anses for skudelige enten for 
Fiskeri"t i Alminclelighecl eller for anilet lovl1jemlet 
J~ikeri, kan han udstede Forhml mod Brugei1 af saa
danne Redslmher, men 81wrgsmaalet h1irer hurtigst 

l) Se nu Lov (Nr. il) H. J anuur 1899. 
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muligt at søge ordnet ved J"ov. §+ 14. Overtræde!- 1893 • 
.ser af Bestemmelserne i denne Lov straffes m.ml Bø-14. April. 
der fra 5 til 200 Kr .. som tilfaltlP den for vetlkom-
rnenrle .Kommune verl Lov af 9. li'ebruar 188/J <nu 
.1Endringer i Lov om Fattigvæsenet paa J?ærøerue· af 
?.2. Jf<trts 1Bti5 anordnede Cnderstø ttelseskasse 1). 

§ 15. Bødesager i Anledning af denne Lov helmud-
les som offentlige Politisager. !+ Hl. Forseelser irMrl 
denne Lov kunne ikke paatales senere enrl G 1\Ia.nre-
der, efter at de {~re hegaaode. 

Lov (Nr. 107) for Færøerne omlleskyttelse af14. April. 
Muslinger. !i l. For at forehygge Udryddelse eller 
ødt)læggende fjlegnelse af 11uslinger1 kan der affnttes 
Vedtægter, indeholdende Regler for rl1iden, hvori: og 
1\I:uulen, _lrrorpaa 1\[uslinger maa optages, samt om, 
hvilkPn Slags Rerlskaher der ilertil ma<L ]Jenyttes. 
1~igeledes kan tier, nnar Ainslingel1estanden prut: et 
Stetl er saa stroTkt ttftagen, at den tegnør til helt nt 
forsvinde, ved Vedtægt bestemmes~ at al Frmgst- af 
:iliuslinger paa tlet paagældentle Stt>1l skul være fnr
hudt, dofJ' ikke for længnro rJ:id end 3 _Aar ad t1:an~ 
gen. Yedtægte111e kunne omfatte saavel et eller Here 
Sogne som enkPltc l?ladser, og snaw"l PlatlseT, d(11' 

ligge hnTe ved J-~av·vam1e~ som srutdaunt~, der altid 
ere nnfler Vand. § 2. Forslag til rle i § l omhrmd
lctle Vedta,gter affattes af ]'orstanderskrtbet for den 
Kommune, i eller ve<l hvilken J\luslingeme findes, og 
skal derefter bekendtgøres veil JGrkpstævne og paa 
anden ]lCnsigtsmæssig 1\Iaade i enhver Bygd, åer lwlt 
eller delvis li!1:aer inden for en Afstand af 2 1\Hl: ha 
det Sted, hvoi:~J\[uslingeme tindes. Bekendtgørelsen 
skal foranstaltes af vedkommønile Forstanderskab, og 
er ethvert ]'orstamlersl<ah for Bygder merl den nævnte 
Beliggenhed pligtigt til at lade Borslaget hekendtgøre 
inden 2 J\[aaneder, efter at det i dette Øjeme<l har 
mo<ltaget samme fra det:Forstanderskab, hw•m tlets 
Affattelse skyldes. Fimler nogen sig hrrmtholden ved 
de lomsla<rcde Bestemmelser. !rar han inden 2 J\Iaa
neder efter Forslagets Bekendtgørelse skriftEg at iurl
sende sine Indvendinger til :b"~orstanderskahet for ·den 
Kommune, ]n~ori han hor, og dette skal rlerefter inden 
3 lVIanneder fra Forslagets Bekendtgørelse im1sende 
samtlige til samme indkomne Indsigelst~r tillige iued 
dets egne Udtalelser til det :E'orstanderslmh, der har 
llffattet ForslagPt. Dette affatter aerefter -- metl 
<len Hensyntagen til fremkomne Indsigelser, hvortil 

') Se nu Lov (Nr. D7) 10. April 18Df, § 13, f. 



310 Lov om 13eskytte1se af Muslinger~ (70) 

1893. det linder Anledning - et endeligt Forslag til Y ed-
14. April.tægt og intlsender dette tillige med samtlige sturvel 

fra dets egen som fra andre Kommuner indkomne 
Indsigelser og Erklæringer til IJagtingets Formand, 
som efter eventuelt at have fremskaffet yderligere 
Oplvsninger forelæggl'r Sagen for Lagtinget. Til
trædes det indsendte Forslag ikke af Lagtinget, under
retter dette Forstanderskabet om, hvilke Punkter det 
er, Tinget ikke har kunnet billige. Sendes Forslaget 
derhnocl med Lagtingets Anbefaling til J ustitsmini
steriet, kan dette stadfæste samme som gældende 
Vedtægt for et Tids111m af indtil 5 Aar.. Ønskes 
Vedtægten efter den Tid fornyet, bliver den samme 
J<'t·emgangsmaade at iagttage. § 3. Ethvert For
standers1mb i det Omraade, for hvillmt Vedtægten 
gælder, skal være i Besidtlelse af et Eksemplar af 
samme og er, for sua vidt det ikke har trykte Eksem
plarer til Udlevering, v!igtigt til paa Pm·langende 
mod anordningsmæssig Betaling 1) at meddele eu Af
skrift af Vedtægten. Endvidere skal et Eksemplar 
af Vedtægten henligge til Eftersyn hos enhver Skyds
skaffer paa det Omraade, for h~ilket Vedtægten gæl
der. Bekendtgørelse om Vedtægtens Stadfæstelse og 
dens Henlæggelse til almindeligt Eftersyn indrykkes 
i den paa Færøerne til Optagelse af offentlige Be-
1mndt,gørelser autoriserede 'l,idemle. Omkostningerne 
herved udredes af det eller de Sogne, ved liVilke 
J\Iuslin~erne findes. § 4. Efter Indstilling af Lag
tinget lan Justitsministeriet meddele saavel enkelte 
l'ersoner som SclskalJer Eneret til for et Tidsrum af 
30 Aar paa et bestemt begrænset Sted, hvor Muslin
ger ikke forud findes, at drive Fangst af saadanne. 
l\rinisteriet fastsætter de nærmere Betingelser for 
Eneretten. § &. Overtrælleise af de i Henhold til 
denne I,ov oprettede Y ecltmgter straffes merl Børler 
fra 4 til 20 Kr. Krænkelse af en i Henhold til foran
siaaende ~ 4 niecldelt Eneret straffes med Bøder fra 
5 til 100 "!(r., for saa vidt Sagen ikke efter sin Be
skaffenhed medfører højere Straf. Fuld Erstatning 
ydes. Bøderne tilfalde den for yedkommende Kom
mune vecl Lov af 9. Februar 1888 om Ændringer i 
Lov om Fattigvæsenet pal1 Færøerne af 22. lifarts 
1855 anordnede Understøttelseskasse 2). Børlesager i 
Anledning af denne Lov behamlles som offentlige 
J>olitisager, dog at Paatale med Hensyn til de i denne 

1) o: 75 Øre pr. Ark, J fr. Sportelreglement 30. lilarts 1836 § 7. 
2) Se nu Lov (Nr. 97) 10. April 18115 § 13, f. 
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Paragrafs 2. Stykke ommel<lte 1'ilfælde kun finder 1893. 
Sted, naar den forUl'ettede begærer det. !j 6. For- 14. April. 
seelser imod denne Lov kunne ikke pautales senere 
mul f) Muaneder, efter at ae ere hegaaede. 

J{gl. Stadfæstelse (u<lfærdiget ad mandatum gennem 25. April. 
Ministeriet for Kirke~ og Undervisningsvæsenet) paa efter
følgencl<; 

Fundats for Kong Frederik VII's Legat 
til Bedste for Almueskolen i Thorshavn.' 

l. Af ae Mialer, som tidligere have tilhørt den 
vea Fundats af 18. Juli 1844 af daværende Kron
Jlrins Freaerik Oj>rettede HaandgerninJ>sskole i Thors
havn, hv'lke i>hdler hestaa af et v uaningslms, . en 
Kæl<l og Gaardsplaas, købte for 41000 Kr., samt en 
Kapital, der L Januar 1893 var 11,053 Kr. !)7 Ø., 
oprettes et Legat, som bærer Nam ,,Kong Frede
rik Vil' s Legat''. 2. Alle Indtægter af ovennævnte 
Midler· tilfalde for bestandig Thorshams Almueskole, 
dog med Fradrag af Administrationsomlmstninger_ og 
Udgifter til Vedligeholaelse og Assurance af Byg
ningerne, in<ltil disse blil'e afhændede. Sa~t snart 
1'borshavns Kommune ikke længer har Brug for V aa
ningshuset til Skolelolmle, skal V auningshuset tillige 
med Kælden og Gaardspladsen søges bortsolgte, og hmd 
der indkommer ved Salget, lægges til den øvrige 1\.a
pital, saaledes at kun Renten af K>tpitalen maa bruges. 
Salget bliver at approbere af Ministeriet for Kirke
og Underrisningsvæsenet.l) 3. Legatet underlægges 
en Bestyrelse, bestaaende af 3 11e<llemmer, ger første 
Ga111;5 vælges af den fratræaemle Direktion for Haand
gernmgsskolen. V ed Medlemmers Udtrædelse sup
plerer Bestyrelsen sig selv, og indstilles det eller tle 
nye Medlemmers Valg til Godkendelse af Færø Amts 
Skoledirektion. Bestyrelsen yæ}ger en Kasserer: og 
Regnskahsfører, hvis Løn tlen fastsætter. 4. Besty, 
re>lsen administrerer Legatets ]j1ormue, anbringer dets 
Kupituler efter ae for Anbringelsen af Midler, der 
staa uneler offentligt rl'ilsyn, gældende Regler, _ an
-vender dem efter Fundatsens Bestemmelser og pruiser, 
ut disse i eet og alt overholdes. l;egatets Aktiyer for
synes me<l Prohibitivpautegning af Færø Amts Skole-

') Ved K. U. J\I. Skr. 27. Juli 1895 (utr.) approberedes 
Salget for en Sum af 2,280 Kr., hvorhos det bifahltes. at 
Legatets ovenanførte KaJlital tilligemed fornævnte Sum af
rundedes saaledes, at Legatets samlede Kapital udgør 
13,350 Kr. 
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1893. direktion. 5. Regnskabet over Legatets Im1tægter og 
25 April. Udgifter, hvilket sluttes hvert Aflrs 31. December, 

indsendes senest G U gel' dereft(;r til J;'ærø Amts Skole
direktion til l:tevisiori og Deeision. Skoledh·ektionen 
antager en iluelig og paalidelig }\[and til at revidere 
Leg;~tets Ret,rnslniber. Hevisor nyder ø1 Godtgørelst! 
nJ 10 Kr. aarlig~ der udbetales ham~ saa Snrn1 det 
foregaru~nd(~ A::ns Regnskab er ~levet revideret og 
del'ideret. H. Nvdolsen af dette Ioegat er betinget af, 
at 'fhorshuvns }{ommune opføre-r den nye· Almnt~* 
skolebygning dersteds i en saadun Størrelse,_ nt alle 
herettlgGde 'Krav for~ en længere 1'id kunne: fyldest
gøres, samt af, at }\._onnnunen Yf'dhlivende har ],or~ 
}11igtelse til at meddele Undervisning i Haandgerning 
eft~n· de til enhver 'Iid hensigtsm'æssigste :Metode~:~ 
Ligesom i den oprindelige Haandgerningsskolc Undt~r
-visilingen Tar bestemt for beggP Køn1 hør der, Jlaar
Omstæmlighederne i sin_ 'rid m11atte tillade det, ar
bejdes hen til, at der furuden Undervisning i kvinde
lige Hannilarhejder ogsaa kan gives UnderVisning i 
Sløjd for Drenge. 7. De1~m~ JTnudats træder i Kr:1ft 
den 1. Oktober 18H3. Samtidig henned :opltæyes 
Fundatsen af 13. JuU 18·14. Den i Inert Aars ll. 
;runi og l l. December faldne Indtægt udbetales til 
~rlwrshavns Kommune den næstpaafølgende l. Ok~ 
to]Jer og l. April. Udbetalingen finder første Gang Sted 
den L Oktober l~H3. 

(Min. 'rid. A. Nr. 166). 

26 .• Tuni. J{, U. ]li. Skr. (til Færo Amts Skoledirektion). 
Efter at der ved Lov af 29. l\Jarts d. A. om Pensio
nering af Læren~ og Lærerinder ved Aluineskole
væsenet paa Færøerne R lO <'l' blovet truffet I3estem
melser om de færøske Læreres Enkeforsørgelsc~, har 
Ministeriet forhandlet med Finansministeriet om de 
til Gennemførelse ... af denne Sag nødvendige Foran
sta.ltninger, og der er rlerefter dels blevet oprettet et 
Agentur for Statsansta1ten for Livsforsikring j ~rhors
lmm, dels blevet truffet den Ordning af denne Sag, 
at, naar efter den l. Juli rl. A. en gift J,ærer maatte 
blive fast ansat paa Frorøerne elle,r en satnmesteds 
fast ansat Ijmrer agter at indgaa ,r1-i]gteslmh og ønsker 
at fy lrlestgøre sin E;nkeforsørgelsespligt ved at tegne 
Overlevelsesrente, deyJOnerer han hos vedkommende 
Skoledirektion eller dennes Regnskabsfører et saa 
stort Beløb, som maa anses for nødvendigt til Dæk
ning af den Risiko, som dette J\Iinistetium pantager 
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Big cerl den paagælden<le Forsikrings Ordning. Dette 1893. 
kan formøntlig ansættes til det omtrentlige Prromie- 26. Juni. 
beløb for vedkommende Overlevelsesrente for d.et 
~rir1srum, der hengaar indtil den endelige Berigtigelse. 
- Derefter indsendes der med først afgaaende Post 
til Anstalten -enten direkte eller gennem Agenturet: 
l. Attest om tlen pligtige Overlevelsesrentes Størrelsb; 
2. I;ægeattest omt at vrdkommende :ikke l>efinder s:ig 
i nogen øjeblikkelig lirsfarlig 'l'ilstam1; 3. Originale 
lovformelige Daahsattester, udstedte af vedkommende 
SognepræSt, for saa -ddt saadanne ikke allerede ere 
i Anstaltens Værge; '1. Attest om henh<>i<lsvis Lære-
rens Ansættelsesdag eller om Vielsen; 5. Sn:dvanlig 
J3egæl'ingshlanket, b<>hørig udfyldt og underskreven 
af vedk6uunen~le Lærer; og naar disse Dokumønter 
ere modtagne 1 Anstalten, ordnes Overlevelsesrenten 
saaledes, at den regnes som løbende henholdsvis fra 
Ansættelsesdagen eller Yielsesdagcm ~ og Præm]eim 
Eorfaldstlag rettm· sig herefter. IndtegningslHwiset 
tilstilles derpua A11enturet tH Udlevering mod Er
læggelse uf første Indsknd, l'olieepellge og eventnelt 
senere inden lietalingen forfaldne~ Prauuier. For stla 
vidt tmgattr de ve<lkommende Læreres Adgrmg til at 
opfylde Enkeforsørgelsespligten pRa anden Maade 
en<l ved 'l'egning af den lovbefalede Ov(cr]evelsesrente 
hos Anstalten, vil det, da Anstaltens Forpligtelse til 
at urlrede ilenne Overlevelsesrente ubetinget ;il komme 
til at løbe fra Ansættelses- eller Vielsesdagen, siia-
frernt den paagældende J\fym1ighed ikke allerede .for-
inden har antaget en anden Enkeforsørgelsesmaade 
for den enkelte Lærer, være nødvendigt, at den plig-
tige Overlevelsesrente betragtc•s som tegn(~t i alle de 
Tilfælde, hvor Fritagelse ikke er givet iuilen An
sættelsen eller Vielsen, og at den holdes i Kraft, ind-
til Anstalten fm vedkommende Myndigheil modtager 
Meddelelse om, at den skal ekspirere eller helragtes 
som· ekspireret ·fra en vis Dag. Dette vil ·· allsaa og-
saa gælde, dersom Læreren vælgør at fyldestgøre 
Enkeforsørgelsespligten ved en Livsforsikring J Bt)m 
ikke inden Ansættelsen eller Vielsen er tegnet og 
til dette Øjemed haandlngt. Det har været en J•'or
udsætning for denne Ordning, at :.Ministeriet garan-
terer Statsanstalten, at I)ræmirn rettidig erlægges, 
ligesom ogsau at denne! iniltil Ilorsikringens ~reg-
ning endPlig lJerigtiges, faar fuld Dækning for Præ-
mien for ilet 'l'idsrum. hvori Anstalten efter An
sættelsen e1ler .iBgteskftlwts Indgaaelse lutr baai·et 
Risikoen ve<l den paagældende Forsørgelse. Y ed at 
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1893. underrette Direktionen om foranstanende skal man 
26. Juni. meddele, at man lægger Cl'ilsynet med, at Lærerne 

opfylcle <len dem paahvilende Enkeforsørgelsespligt, 
i Direktionens Hatmd og bemyndiger Direktionen til 
at mistede den fornødne Attest om den pligtige Over
levelsesrentes Størrelse, ligesom ogsaa til at bestemme, 
hvor stort et Beløl> vedkommemle Lærer skal depo
nere i Anledning af sin Enkeforsørgelse, hvilket for
mentlig pussende kan sættes til 1/4 Altrs Præmie. 
Hvis Læreren vælger IJivsforsikring, skul man derhos 
anmode Direktionen om at forsyne Policen •med Pro
llibith]Jaategning, ligesom man mna anse det for 
ri;,>iigst, at Policerne eller Indtegningsl>eviserne op
bevares ved Direktionens Foranstaltning. Vælges 
Police, maa denne lyde patt Ihændehaveren; vælges 
lndtegningsbevis, maa dette lyde Jlaa Skoledirektionen 
som rette 1\rfodtager. Naar :b"'orsikringssnri1roen ved 
Lærerens Død kommer til Udbetaling, vil Forsik
ringssummen være at modtage af Dire1dionen og ved 
dennes Foranstaltning være at anbringe for Enken i 
solide Værdipapirer, i hvilleen Henseende Statsobli
gationer, der ombyttes med et Indskrivningsbevis, 
eller Kreditforeningsobligationer ville være at fore
trække. Betingelsesvis vil en Livrente fOr Enken 
lrunne indkøbes, jfr. Bek. 25. lii:bntal" 1871 § 8. 
Ministeriet skal i øvrigt metl Hensyn til Livsforsikringer 
henvise til Finansm. Bek. 25. Februar 1871. hvis Be
stemmelser ved dette Ministeriums Cirkulmre af 5. 
November 1891 ere gjorte anvendelige paa danske 
Skolelærere og ogsaa ville kunne anvendes paa de 
færøske I,ærere, dog at Skoledirektionen træffer Be
stemmelse i Stedet for Finansministeriet. 1)-

3. Juli. 

(Gejst!. Reskr.) 

Justm. Skr., hvori udtales, at tlen i Lov 21. l\Iarts 
1855 ·~ 10 ommeldte Betingelse for Retten til at 
drive Handel paa Færøerne: at være 25 Aar gam
mel, ikke er opfyldt tlerverl, at den paugældende har 
erholdt J;'uldmyn<lighe<lsbevilling. 

(Utr.) 

16. Sept. Ugl. Anordning {Nr. 220) om Lempelser i Lov 
om danske Skilles Registrering m. m. nf l. April 
1892, for saa 1idt angaar Færøerne. I Henhold 
til den Regeringen ved Lov om danske Skibes Re-

l) Jfr. K. U. M. Skr. 30. April 1894. 
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gistrering m. m. af l. April 1892 § 75. givne Bemyn- 1893. 
uigelse fastsættes herved for Færøernes Vedkom- 16. Sept. 
m ende følgende LemrJe]ser i bemelclte Lov: l. I § 5 
2. Stykke inclskycles efter Orilene: "danske KonsuleT" 
Ordene: "og Lanafogedkontoret ptta Færøerne". 2. l 
1l 6 gøres følgende Forandringer: a. Til 2. Stykke 
!øjes følgende: "Landfogedkontoret i ~l'horshavn er 
RegistreringsleontoT for Færøernes Distrikt"; h. l 3. 
Stykke indskyiles efter Ordene: "Oertifikaters Ber'g
tigelse" følgende: ,.paa Færøerne ere desuden ved
lwmmemle Sysselmmnd ndenfor Thorshavn pligtige 
til paa Forlangende at l.nodtage "J! besørge alle de i 
Loven nævnte Anmeldelser og udleveringer"; c. I 
samme Stykke inrlsl-yrles efter Ordene: "vedkom-
memle Registreringsko n tor" følgende: "eller paa Fær-
øerne ve<llwmmende Sysselman<l n<lenfor Thorshavn"; 
d. Til Slutningen af samme Styldm føjes følgende: 
"De for Indsendelsen i l,oven fastsatte 1'irlsfrister 
anses for Færøernes Vedkommende for overholdte. 
naur den paagældende Anmeldelse m. v. inden :Fri: 
stens Udløb er afgivet enten til Hegistreringskontoret 
i 'fhorshavn eller udenfor denne By til vedkommende 
Sysselmand". 3. I § 9, 4. Stykke foramh·es Ordene: 
"hver l\Iaan~ds" til "hvert Kvartals". 4. § 10 affattes 
sauledes: "Naar Skibe hjemmehørende Jlaa Færøerne 
under den i § l angivne Register~~ronnage ttgtes he~ 
nyttede i ud(mrigs Fart, skal Landfogden i 'Thors
ham og udenfor denne By vedkommende Sysselmand 
medeleJe dem et midlertidigt Nationalitetsbevis, af
fattet efter en af Toldbestyrelsen foreskreven l•'or
mular. Samtidig med dettes Udstedelse skal den 
paagælden<le Embedsmand tilstille Bureauet en Af
skrift af saadant Bevis, hilagt merl de for Udstedelse 
af et endeligt Nationalitetsbevis i øvrigt fornødne Oll
lysninger samt aff,>-ive Underretning om, til hvilken 
Plads i Urllandet Skibet er bestemt. Bureauet lutr 
derefter, slla snart ske kan; lit foranlerlige det micHer
tidige Bevis indrlrnget og erstattet v ml et endeligt". 
5. Til § 12 føjes følgen cl e: "For et paa Færøenu' 
for dansk Regning bygget Skib skul og for et dertil 
fra Udlandet ankommet, i Udlandet for dansk Reg
ning bygget eller 1mb t Skih k u n Landfogden, nnder 
de i nærrærende §'s 2. Stykke ommeldte Betingelser 
u<lste<le et midlertidigt Nationalitets- Certifikat, som 
lmr Gyldighe<l, indtil et af Bureauet udfærdiget 
endeligt Certifikat lmn meddeles". (;. I § 14 gøres 
følgende Forandringer: a. l I, sidste Stykke, inel
skyrles efter Ordene: ,seclkommen<le Registrerings-
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1893. Embedsmand", Ordene: "eller ]Jaa Færøeme udenfor 
16. Sept ~'horslmvn vedkommende Sysselrmmcl"; h. Til III, 2. 

Btyk1te føjes følgencle: "san1t patt :U'ærøerne hos alle 
Sysselmænd udenfor Thorshavn" .. 7. Til § 15 føjes 
følgende: ,.Den ifølge Lov om Skibes J\laaling af 
13. N arts 1867. § 2 gældencle Regel, at Skihsmaalings
forretningernc~ for Suilerø S;rssels vedJmmmende ud~ 
føres af Sysselmanclen, forbliver uherørt af nærvæ
remle Paragraf"" 8. I ~ 18, 2. Stykke, forandres 
,,tre J\Iarmeder" til "seh Maaneder". 9. l § 22, 2. 
Stykke, forandres .,30 Dage" til "3 J\Iaaneder". 10. I 
?; 30, 2. Stykke, indskydes efter 1.l'unktum følgende: 
:,Er det beliggende i en færøs1r Havn udenfor 'l'hors
havn, senc1er Uet,ristrerings1wntoret Certifikatet videre 
til vedkommende Sysselmand1 der i sna Fuld forinden 
Udleveringen paa_ Kontorets Vegne pruts<)r det ifø]ge 
nærværende § fomødne". 11. Til § 31 føjes følgeude: 
~:Et lignende midlertidigt 0PTtifi1mt kan paa:Færøerne 
saa>el i 'J'ilfælde af Ombytning som, nuur Certifikatet 
er bortkommet, efter Reglerne i § 12 1ulstedes af 
Registreringskontoret i 'l'horshavn". 12) § 33, 1. 
Stykke, affattes saaledes: "Naar et registreret Skib 
afgaar første Gang fra en færøsk Ham, efter at Re
gistreringen har fundet Sted, skal Skipperens Navn 
og Oplysning om hans Berettigelse til a.t føre Skih 
vmTe paatetr;uet Certifikatet af Registreringskontoret 
i 'rlmrslm>n. Er ilet en Havn udenfor 'l'horshavn. 
lran Pautegningen dog ogsaa gørøs nJ vedlwmmendC. 
Sysselmand, der da uopholdelig har at gin~ Registre~ 
ringskontoret i Thorshavn J\Ieddelelse om samme. Er 
Skibet iklw hjemmehørende l""' Færøeme, l11iver der 
desuden i alle Tilfælde at give Bureauet Meddelelse 
.rlerom". 13. Til § 34, 2. Stykkes Slutning, føjes 
følgende: "eller paa Færøerne udenfor 'l'horshavn 
yetlkommeude Sysselmand". 14. Til § 44, 2. Stykke, 
føjes følgende: "udenfor J<'ærøerne. Er Sldhet paa 
Jrmrøerne; iværksætter Registreringskontoret i 'l'hors
lJavn elle!· vedkommenrle Sysselmund udenfor 'rhors
_havn saavel de i denne § ommc1dte I)aategninger 
paa Uertifikatet som de i § 45 ommeldte Ændrings
paate;,minger paa samroe1 af hvilke sidste der uopo 
holdelig slml indsendes Genpart til Bureauet". 15. I 
§ 57, 2. Stykke. forandres ,.4 J\fuaneder" Hl ,.8 Maa
neder". 16. I'§ 70, 3. Stykke, forandres "3<) Dage" 
til .. 3 Mauneder". 17. I§ 7fJ. l. Stykke, inclskvdes 
eftto;i, Ordene: "samtlige 1legiStreri!lgskontOrer"_~ Oro 
dene "og paa Færøerne hos alle Sysselmænd uden~ 
for 'l'horsham". 
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}{g\. Resol., hvorved bifaldes, at de færøske 1893. 
Sysselmamd for :b'remtiden efter Indstilling af Amtet 29. Sept. 
ansrottes og afskediges af ,Justitsministeriet. 

(1\lin, Tirl. A. Nr. 341). 

Justm. Rekendtgør~lse (Nr. 286) om llestem· so. Sq,t. 
meJse i Renitold til r,ov om danske Skibes Regi· 
strering m. m. af 1. April 1892 § 68 metlllensyu 
til de der omltautUede lløtler f'or Færoernes Ved· 
kommende. I Henholtl til § ()8 i Lov om danske 
Skibes Registrering m. m. af l. April 1892, jfr. 
allerhøjeste Anordnin~ af 16. September l8H3 om 
Lem1wlser i bemeldte l.~ov, for saa vidt angaar }-,æT~ 
JJCrne, har Justitsministeriet 1Jestemt, -at de for Over~ 
trædeJse af denne Lov eller dertil sig sluttende An
ordninger paa1agte Bøder skulle, for saa vidt <let 
paagæ!<lcmle Skib er hjemmehørende paa Færøerne, 
indtil videre tilfalde Ji'oreningen for forulykkedes 
efterlmltc sammesteds. Denne l!estemmelse trærier i 
Kraft rlen L J an nar 189-t 

.Justm. Reglement (Nr. 249) i llenlwlil til Sø· G. SvlJr. 
lovens § 45 for Sldbsmandskabcts l!'orJllejning 012 
Oplwldsrum om Jlor<l i færøske Fiskerskibe. . I 
Henhold til § 45 i Sølov af L April 1892 og t1ller
højeste J{esolution af 10. December s. A. fastsættes 
lwrvecl fø]gende Bestemmelser angaaende Skibsmanil
skabets Forplejning og Opholilsnnn om Bord paa 
Fiskerskibe hjemmehorende paa J<'ærøerne. I. Skil>B· 
mandskabets Forplejning. l. Om Skibs
marHlskabets Forplejning i Almindelighed. 
I)rovinnten skal værn sund og ,j enhver Henseende for~ 
svarlig og saa frisk, l10ldhar og vel ]conserveret, soin 
det paa <let Sted, hvor Skibet provianterer, er muligt at 
erholde tlen. Skibet maa ikke forladeHam uden at være 
rigeligt forsynet med for Rejsen nødvendig og tjenlig 
l'roviant. V and til Drikke og Madlavning skal vær·e 
til Stede i r]gelig og ]msscnde Mængde efter den 
forestaaende Rejses Beskaffenhed, og det er Skibs
forerens Pligt, naar Skibet forsynes med V and, at 
ilrftge Omsorg for, at dette er af saa go<l Beskaffen-
hed som muligt. Skibene skulle paa længere Itejser 
være forsynede med ,T mnvand1msser. Paa kortere 
Rejser og i kohlt Klima kunne Vandlustager af 'l'ræ 
benyttes; men disse skulle da altid være forkullede 
intlvendig, eg 1nindst en Beholdning for 8 U. lO Dage 
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1893. skal være under Dæk. Skulde noget u:f Provianten 
6. Nvbr. 1Jiive saa forringet eller beskadiget, at den ophører 

at være passende Næringsmiddel, da skal clen lm,sseres 
og intet deraf udgives til 1\Iandskabet. 2. En Jl[anrls 
Kost eller l{ation. Denne skal ugenlig udgøre: 
Brø<l, haarde Skonrogger eller Hvedekiks 7 ~Pd.; eller 
blødt Rug- eller Hvedebrø<llO Pd.; :Fisk, fersk eller blød 
saltet for 4 Dage li Pil.; Kød, raat saltet for 3 Dage 
3 Pd.; eller tørret Lrunmekød for 3 Dage l Pd. 50 
Kv.; Smør 75 Kv.; eller Margm·ine l Pd.; Byggryn 
eller Ris til Grørl for 2 Dage henholdsvis 25 eller 
30 Kv.; Byggryn, Ris eller Sago til Grynsuppe for l 
Dag 15 Kv.; Ærter eller Bønner for 2 Dage 80 Kv.; 
Hverlemel til Budding, Pandelmger eller lignende for 
2 Dage l Pd.; Kartofler enten friske for 7 Dage 8 
Pd., eller tørreile for 7 Dage 32 Kv.; Sukker til Te 
og Kaffe l Pd. 25 Kv.; 1\uffe, uhrændt eller brændt 
og malet, henholdsvis 30 eller 24 Kv.; 'l'e 6 Kv. 
Salt, Senno~, Peber. Kanel og andre Krydderier, 
Eddike til t-iennop, H v edemel og Smør til J æming 
paa Grøntsager, Citronsaft (lime-juice), Sukker. Rosiner 
eller Svesker til Grynsuppe, samt ]mul der' i ønigt 
behøves til ~I:ulens ~lll:nning, udgives i jn1ssende 
Jl[ængde. '111 Ærter gives jævnligt friske e ler hen
kogte Løg, til Fiskemaaltiilerne Smørsauee med 
S<nmop og til l\Ielspiserne Sirup, Melasse eller i 
Mangel deraf Sukker. Hmlkød, ferskt eller saltet, 
med Spæk af Grindel1vnl eller Kvæssing, km gives 
2 Gange ugenlig i Stedet for l Dag Kød og l Dag 
Fisk, o~ er Rationen deraf da for 2 Dage 2 Pd. 
Hvalkød og 40 Kv. saltet eller 30 Kv. tørret eller 
røget Spæk. Driklmvand. Herfor er som Regel ingen 
Ration, og denne kan ]mn gh'cs, naar J3elwltlningen 
]Ja>t Gmnd af usædvanlig lang Rejse, Udlælming, 
!herhordskylning eller anden uforudseelig Hændelse 
er saaledes fonnindsket, at der <'r Fare for, at den 
skal slippe op, forimlen Skibet nflflr I:lestemmelses
stedet. 3. Fm ovensiaaende Bestemmelser kunne føl
gende Afvigelser gøres: Hvis fersk eller saltet Fisk 
ikke haves eller kan faas, givr•s i dennes Ste<l en 
Ration Kød eller Hvalkød med Spæk. Skulde det 
~l'ilfælde indtræde, ilt Smørret eller Margarinen slipper 
op, kan der i Stedet for l Pd. Margarine- Udgives 2 
Pd. tørret fedt Kød eller 2 P<l. saltet eller l Pd. 50 
Kvint tørret eller røget Spæk af Grindehval eller 
Kvæssing; men Smør €11er :Margarine skal -atter ud~ 
gires: saa smtrt det er muligt at erholde tlot til rimelig 
Pris. Naar l\Iargariue udgives, skal ilet være af aner-
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kendt god Kvalitet. Brændevin, Kognak, Rom eller 1893. 
Vin kan mlgivcs som eksb·a, naar Skibsføreren dertil 6. Nvbr. 
finder Anledning, sansom til Opmuntring, under hnardt 
V ej r, anstrengende Arbejde eller udmattende klimatiske 
Forhold. Hvis Formaclet af en eller anden l'roviant-
sort pua Grund af usrodvanlig lang Rejse, Hnval:i 
eller anden ufomdseelig Omstændighcrl skulde slippe 

·op, kan der udgives andre Sorter i Stedet, f. ]jks. 
Kød for Fisk og omvendt, lhalkød merl Spæk for 
Køtl eller Fisk, Gryn for .tErter eller 13ønner o. s. v., 
hvormerl Mandskabet da skal være tilfreds. Det i 
Kabyssen opsamlede JIIadfedt maa kun i frisk Tilstand 
Ilenyttes til Jllarllavuing. II. Skibsmanrlskabets 
01Jholrlsrum. Ethvert Opholrlsmm for Skibsmancl-
skabet skal, indtil anderledes maatte blive hestemt, i 
Overensstemmelse med de alt nugældende Regler have 
et Kubikindhold af mindst GG Kubikforl for hver 
JIIand og et Fladeiurlholrl, mualt paa Dæklet eller 
Gulvet i et saadant Rum, af mindst 11'/10 Kv.-Fod, 
ligeledes for hver Jlland. I Oplwldsmmmet, som Bkal 
holdes rent, tørt, vel kalfatret og tættet lm:ule i 
Dækkene og Skodderne smnt sau vidt muligt goc1t 
ventileret, maa intet henstmes, som ikke er Skibs
mandskabets Ejendom. Proviant, fugtige Klæder eller 
andre for Sundheden skatlelige Sager maa iltke 0]1-
bevm·es i Opholdsmmmet. Dog skal <let, hvis Kabyssen 
findes i dette, være tilladt sammesteds at ophænge 
Klæder til l'øning. lli. Reglementets Ikraft
trærlen m. v. Nærværentie Reglement er gældende 
fra den 1. Januar 1894, dog saaledes at <le i Regle
mentets Afsnit I. indeholrite Bestemmelser træde i 
Kraft for paugældende Sl.ih fra det Tidspunkt, da 
Skihet første Gang efter den l. .J an nar 18\)4 er i 
dansk Havn; indtil rl<1 forholdes efter de nugældende 
Regler. 

Kgl. Anordning (Nr. 21\1), llvorvtld Lov om24. Nvbr. 
anerkendte Sygekasser af 12. April 1892 sættes i 
Kraft paa Færøerne. I Henhold til den 11egeringen 
ved § 30 i Lov om anerlmmlte Sygekasser af 12. 
April 1892 dertil meddelte Bemyndigelse sættes be-
meltlte Lov herverl i Kmft paa Færøeme med følgende 
.tEnr1ringer: l. I Lovens ~ l, 3. Stykke intlsrottes 
efter Ordene: ~.af denne" følgende: ,~sa-mt ligelød es 
til at optage Jlledlmnmer, rler ikke opfylde de i § 
6, l. Stykke stille<le Betingelser", og til Stykkets 
Slutning føjes følgende: s1Dog kunne de 1nedreg1H1S 
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1893. til UrlbTingelse af rlet i § 3 som BBtinflelse for ved-
24. Nvbr.Jwnnnen<le Sygekasses Anerkendelse fordrede l\ferllems

tal."' 2. I ~ 2 indsætte~r i L Linie mellem: nind~ 
sendes;• og ,~tilSygel;;:assf~i_llSJH:ktøren" Ordene:: '!,gennem 
Amtet". 3. 1. og 2. Stykke af § 12 bortfalde. 4. 
§ 13. udgnaT. o. I § 15 ombyttes i Paragrafens 
Slutmug 0Tdene: "Yerlkommeude Amtstue" med 
,..Færøemes .Tonlebogskasse''. H. I !\ Hl. l. Stykke 
bortfalde Ordene: "forinden Lovens Stadfæstelse''' og 
ligeledes Slutningen: ,~og det i øvrigt findes~ at dø 
fastsatte Ydelser tilsammentagne ikke ere mindre, 
mil tler i de nævnte Pnrngrafer er 1mstemt". 7. I 
§ 20 udgun Punkterne 7 og 8. 

~4. Nvbr. ligl. .Anordning (Nr. 2!l2), hvorved Lov om 
Beslryttelse i'or V aremærker af 11. ÅJll'il 18!10 
sætfes i Iil·aft Jmn l!'ærøerne i uforamlret Skikkelse. 

189!. Lov (Nr. 40) for Færøerne om Udpantning 
30.Marts.m.m. I. Om Urlpantninfl. §l. Udpantning kan 

fimle Sted for efternævnte ];'onlringer: l) Stats- og 
Kommuneskatter, samt Afgifter og Y deJser, som 
ifølge Lovgivningens umitltlellmre Bud eller en i 
lfenholfl til samme foretagtm Ligning eller Ansættelse 
tilkomme Stat. Kommune! Kirker. anerkendte ':Pros~ 
samfund, offelltlige Stiftelser ellef l~mbede-r og Be
stillinger 1); denne Bestemmelse kommer dog ikke til 
AmendeJse i Henseende til 'l'old- og Skihsnfgifter; 
2) l~nl1ver paa en fast Ejendom l1vilende, Stadig til~ 
bngevendt~nde ell(~r ttf en bestemt Begivenhed af
hængig Penge- eller Naturalafgiit, som 11den særlig 
Y mltagPlsc gaar over fra Jtjer til J!JjeT, for: saa vidt 
den tilkommer en af de umler Nr. l ommeldte be
rettigede, fremdeles 'Tiendcvederlug og ethrert ved 
kongelig e] ler mi11isteriel Resolution fnstsnt- Y ederlag 
for Alløsningon af NaturalytlPlser, l)ligtarbcjde eller 
Byrdter par1 faste ];jjemlomme, alt for saa v1dt, de i 
dette Nummor omhanrlletle Afgifter eller . V ederlag 
ere bestemte til en uforanderlig e1ler dog efter faste 
Hegler velrslende Størrelse; 3) Den Betaling, som 
efter et af Kongrm eller Tedkommendee l\I'nisterium 
sbu1fæstet eller' af vedkommendø Konnnunalbe
stvre1se eller anden offentli::t l\lvnclighed inden for 
G'i·ænscme af den samme tiliwmnJeJHie Ileføjelse ved
taget eller stadfrosh~t Betalingsreglement bliver at 

l) Jfr. K. U. M. Skr. 6. Novem!Jer 1880. 
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erlægge for Benyttelsen af san(lanne et almennyttigt 1894. 
:Pormaal tjenende Indretninger, hvortil Adga:ngen30.-Marts. 
under visse almindelige Betillgclser staar aahen for 
enhver; 4) Gebyrer for kongelige eller ministerielle 
Ekspeditioner, Retsgellyrer 1) og de me<l Hetshnml-
Jinuer forlmn<lne Afgifter samt det Vederlag, der
lmaer.indbefattøt Dagrwnge og :Befordringsgodtgørelse, 
som tilkommer nogen for Udførelsen af J<'orretnin!l"er 
eller MødPr i Medfør af Loven, af offentlig Bestilling 
eller af en af vedkommen<le l\lyndighetl særlig sket 
Udmeldelse eller givet Paalæg, for saa vidt Vetlerhtgets 
Størrelse eller Reglen for dets Heret-,rning er ffistsat i 
Lov eller i en af Kongen eller vedkommende Mini-
sterium i Henhold til ile gældende l{egler stadfæstet 
'J1akst, saa og Erstatning for de af den pungældende 
til Forretningens Udførelse lovlig gjorte Udlæg; 5) 
Belub, der af en arbejdspligtig skulle erlægges i 
Henhol<l !il §§ 2 og 3 i Lol' om Ødelæggelse uf 
lbvnens 'Yngel paa FænM1le af l l, l\Iarts lH\!2, for 
saa vidt Betaling -udebliver i oyer li Uger; Erstatning 
hos private for det Udlæg, som Stat, Kirke eller 
Kommune har haft ved pan den forsømmeligt~s Ye&rne 
at besørge befalede Anskaffelser. Istandsættelser. Al'-
bejder eller Natnral,Ydelser, sa:i og for Udlæg ved 
paa den forsømmeliges Y egne at -besørge deslige 
l"?oranstaltninger _i HCnhold til en pua Grundestævlie 
derom oprettet Vedtægt (Lov om Grandestævne JlUa 
Færøerne af 1. Al'rill~91), 1mar Udpantning i samme 
er vedtaget, og \ edtægten appro1Jeret af Amtet; G) 
Umlerholdningshidrag, smn det ifølge Øvrighedens i 
_l\ledfør af den ga~ldentle LoYgivning afgivne Bestem-
Jnelse _ eller samroes Stadfæstelse }ma Separations-
eller Skilsmissevilknur paahviltlr nogen at udrede til 
a~gte elle1· uægte Børn, Stedhøn11 Forældre, forladte, 
fraseparerede eller fraskilte Hnstnwr, saa og . de 
Erstatningskrav, som kunne paahvile Husllouå eller 
:t;ulre1 fra .hvem Personer~ .. der ere pligtige at svare 
Um1erlwldnmgsbidrag_, hare Indtægt, mun~ der af 
Øvrigheden i Henhold til de gæltlenile Regler er 
gjortForhud imocl Udbetalingen'); 7) Afløsningsvederlag 
for Ar1Jejde til Kirker, n•uu· Vederlaget er fastsat af 
T,agtinget, eller, hvis Afløsning ikke har fumlet Sted, 
Kirkeejerens Krm· }JUa Erstatning for den ved den 

1) Jfr. Sportelreglem. 30. Marts 183t:i § 75. 
2) Jfr. Lov 28. .Januar 1856 § 3 (ovenfor Side 109). Se 

nu fremlleles Lov (Nr. 971 10. April 1895 § 29 (Hustruens 
Bidrag til :Manden): · 

(6) 21 
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1894. privates .Fol'sømmelse med at udføre saatlant Arbejd c; 
ao.Marts. vandragne Udgift; 8) }J jeres og Fæsteres I{rav hos 

Lejere for udiagte Skatter og Afgifter af urllejede 
Jordstykker, saa og, naar skriftlig Kontrakt foreligger, 
hvori Ud}lantning er vecltaget, for selve Lejen af saa
danne J ordstykker og for Vederlag fo-r Pligtarbejde; 
~) a. Forelringer hos en og samme Skyldner paa 
Betaling for Løsøre, der er købt ved oJtentlig Auktion, 
naar Anktions}Jrotokollen tydelig udviser Køberens 
Nttvn og Købesnmmemes Størrelse. h. Den Aftægts
folk tilkommende .Fordring }laa den dem ved l!'æste
overdragelse betingede AftteJ..,-'t nf Fæstet, nnar= skriftlig 
Kontrakt foreligger, hvori Udpantning er vedtaget e. 
Det Bidrag, som J\l<•cllemmerne "f Foreninger mellem 
Svende~ Fuhrilmrhejdere, søfarende o. Hgn. :}mve nt 
erlægge til J~'oreningens Syge- eller l3egrare1ses1ms5t>-t 
nnar det i Foreningens af Justitsministeriet stadf11•stede 
Vetltægt er bestemt, at Ilidrnget skal inddrives ved 
U d pantning. Udenfor de ovennwmte 'l'ilfældc• lmn 
Udpantning ikke finde Sted 1). I,igesom cl et nltid 
staa-r i Rekvirentens Magt at inrlh1le sin Fordring 
ved sædvanfig Ilettergang, saaledes skal det ogsan, 
være ham tilladt, naar Sysselnmnden finde.r, at Om
stændighe!lerne tale rlerfor, at benytte Utlpantning 
for en Del af den ham tilkommende Fordring og 
indtale Resten ved sædvanlig Hettergang. 'l'ilbyder 
Skyldneren delvis Betaling, bør denne nwdtages. 
§ 2. Udpantningsretten fØlger Fordringen, s:ut' at 
{len tilkommer enhver, som med Hønsvn til smmne 
er traadt i den OJlrindelige berettigedeS Sted, og ved
varer indtil 2 Aar efter at Porrlringen er forfalden 
til Betaling. Imidlertid er det i Henseende til Jcristens 
13cre,t.,:rning tilstn:ekkeligt, at Udpantning er begært 
inden Udløbet ~tf ovennærnte 'l1idsrum, naar den derM 
efter mecl tilborlig Hurtiglwd fremmes af Rekvirenten. 
§ 3. Den, der hegærer Udpantning foretngPn~ har 
herom skriftli~ aL henvende sig til Sysselmanden. 
Begreringen ledsages, for saa vidt Fordringen støttes 
p:t:t eller godtgøres ved skriftlige Dokumenter, af 
disse~ og ellers af sandtmne Oplysninger, som= mnattc 
nere fonuHlne. for at 1-;ysselmanclen kan tau:e B{~· 
stemmelse, mn Udpantnii1g kun finde Sted. 'J!'intler 
han efter dd foreliggende intet til Hinrler for Url
IHlntningen, afsiger lmn Ted IJantegning }HUl Begæring__en 
en Kt;ntlelse gaaende lHl paa, at t1e1: forhmgte Ud
pantnmg kan foretages1 dog paa Reknrentens Ansnll'1 

1) Se dog nu Lov iNr. 78) BO. Marts 1895 § 13. 
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for saa vidt Fordringens RigtighNl nngaar, hvilken 1894. 
Kendelse ikke er Genstantl for sterskilt' Paaa.nlw. ]30.Marts. 
moclsat Fal<l nægh)r han !len begærte Udpantning 
vell en Kendelse, der er Genstand for Pnunnkc, jfr. 
!:i 11. § 4. J~fter nt Udpantning er bevilget, bar 
Ilekvirenten eller i de 'l'il!æltle, i l1vilke Foranstttlt-
ningen til Ud~antningens Ivft~rksæth~lse pauligger 
Sysseln~anden i }.mbcdsmec1før, denne nt drnge Omsorg 
for, at Begæringen og den samme pantegnede Kendelse 
1nilulst 14 Dage før ]"~otretningens Foretagelsø ved 
Sta.~vningsmændene forkyndes for Skyldneren. \ 7 ed 
Imltlrivelsen af Statsskatter, Kommuneskatter og alle 
andre I,ejer og Afgifter til det offentlige, saavel som 
af 'J:iendevederln.g og alle andre deslige Inclta.,gter, 
som indtlrives verl Udpantning hos Beboerne af et 
Sogn l'ller en Kommune, er det tilstrækkeligt, at 
Bekendtgørelse om, at J:lestancen af Sysselmanden er 
godkendt til Iml<lrivelse, og at denne vil fim1e Sted 
uden vidøre YarsPl. udt~n Nævnelse af de enkelte 
Skyldneres Navne, sker mim1st 14 Dnge fnr Udpant-
ningen foregaar, Yed I.Jæsning til 1\:irkestævne, eller 
-for 11hors1mvns Vedkommende ved Opslag ptlil offentligt 
Sted. Dog k1111 Bekendtgørelse i en ~4. vis træde i 
Htedet ior Læsning til Kirkostrevne og Opslag- _for 
det Sot,rns V edkommmule, i hvilket Avisen ndkmmner. 
~ 5. Udpantning iværksættes af Sy&selmandcn. N aar 
ltekvirenten afgiver Begæringen, forsynet med Paa-
tegning om den i Ovørensstmnmclse me-d foregatl(lnde 
I.)aragraf skete Forkvmlelse. skal Sysselmanden efter 
:Fristens Udløb ude1l ufo11ulden Heilstand iværksætte 
Udpantningtm. Det vaalrvilcr Bysselmanden, naar 
Begæring fremkomm!~r om Udpantning for Sk:1ttt'1~ 
og Afgifter til Staten, Kommunerne eller Antts
repartitionsfonden, og Begteringen er fundet lH:>grnn det, 
selvstændig nt besørge det fornødne til Intltlrivelsen 
og selv nt foranstalte Realisation af de utllagte (ien~ 
st.LUde og Auktionsbeløbets Jntlfordring. !j 6. I i:lager, 
som nngaa Inddrivelse af Underholtlningsbit1rag_, skal 
det ikke Yære fornødent til Sv.sselmanden at inthdve 
særlig skriftlig Begæring om l.Jdpantning, og S,v~Sel
m:nHlcns Kendelse om denne kan pnategnes Over
øvrighedens Rt>solntion, hvorved Bichaget er fastsat, 
Piler et om samrnes Størrelse ilHlgaaet PoTlig !'r stad-
høstet. Naar saadan Resolution en Gang er forltyndt 
for den eller de vedkommendt>, kan l~orkviHlelst~n af 
Syssølnum!lens Uåpantningsketldelse for ~de enkelh~ 
f:orfaldne Bidrag derhos gyldig ske ved (_~n enkelt 
t:ltævningsnumd. J)et panhvilef Sysselmanden, nnar 

(6*) 21* 
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1894. 11egæi1ng om Inddrivelse af slige Bidrag er fremsat 
30 . .Marts. og funden begrundet~ selvstændig at besørge det for~ 

nørlne til denne Inddrivelse, ileruneler indbefattet 
nealisation af de mllagte Genstande og Auktions
helobets Imlfordring. !i 7- Udpantningen skul for
wh"' IIovedfonlringen omfatte alle af Forretningen 
smnt Godsets Bevarelse og R.ealisation flydende Om
kostninger, og G e hyrerne kunne ildm fordres forml
hetalte. Udkommer der ikke ved nealisationen et til 
at drPld:e Fordringen og Omkostninger tilstrækkeligt 
Beløb, fortsættes Ud~antningen, uden at der i saa 
Jfalrl gives Varsel efter § 4. Udpantning foregn-aT 
i øvrigt i Overcnsstcmmels(~ metl Lovgivningens Ii.egler 
om Urlbeg i Almindelighed, dog at Hekvirentens 
Ji[ø<le under Forretningen ikke <·r nø<hendigt. Er 
Pordringen, hvorfor Utlpantning foretages~, en anden 
Ydelse enrl Penge, skal Sysselmanden, efter s'u' vidt 
muligt at hrtve 'h(Jrt Skyldnerens Erklæring herorPr, 
efter sit Skøn med Yidnemes Bistand. men uden at 
nere ,hunden ved deres Anskuelse, allsætte :Ydelsen 
til et Pcngevederlag._ Møder HekvfrC'nten ikk-e under 
Forretningen, skal Sysselmanden være plit,rtig til at 
modta~e det for<lrede eller Afdrag herpaa, naar saa
dant tilbytles unr1nr Forretningen, med samrun Virk
ning, som om Betalingen -rar sket til Rekvirenten, 
ligesom Ilet i saa :Pald Jmahviler ~ysselmanden at 
bestemme, om det u:1lagte skal forhlrve l10s Skyldne
ren~ og ellers drage Omsorg for, at det paa prtss(~nde 
l\farule bevares. § 8. Indsigelser kunne fremsættes 
under Forretningen.. Under den foregaaende For
handling om rejste Indsigelser kan ordentligvis kun 
Rekvirenten faa Udsættelse for at lJegmmle sin Paa
stam1. I~r Rekvirenten ikke mødt, eller k<tn han 
ikke straks skafks til StP<le, og S,r;sse1rnanc1Dn ikke 
finder, at en fremsat In<1sigelse straks kan forkast<•s 
eller tages til lrølge, udsmttPs :Forretningen, og Pm·~ 
ternø underretttls om, naar }forretningen paa ny fore
tages, hvorefter den -videre Forhandling 1nel1em Par~ 
terne sker i Overensstemmelse med de hidtil gældende 
R.egler. ~~ngaar Udpantningen et ringere Beløb ena 
200 I{r., yder Sysselmanden Parterne Y ejleflning i 
(herensstemme]s,; med Forordningen af 1>. August 
1824 § 5. Ved l'a,tkendelsen uf rejste Indsigelser er 
Syssclmunden ikke hunden vml den i Ow~rensstem
melse med § 3 givne Kendelse om Forretningens 
]t"~remme. x:Cndelser, hvorved en :fremsn,t Indsigelse 
tages til Følge, lmnne paarrnkes, jfr. ~ 11. !i 9. Det 
lulpantede staar til Løsning indtil Auktionen imod 
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BetaJing af Forretningens Genstand med senere paa- 1894. 
løbne Omkostninger. ]Tifter Forløbet af 3 l' ger fra 30.nlarts. 
UdJJantningen kan Rekvirenten skride til Realisation 
af det udpantede efter Lovgivningens Forskrifter om 
tvungen Auktion, jfr. smrlig Anordning, hvm·vefl I_jov 
om 'l'mngsauktioner m. m. af 9. Apr11 1891 sættes i 
Kraft paa J:!~ærøerne, af 12. A}Jril lt592 Nr. 1, 2. Stk. 
(jfr. tlog §§ 10 og 12). § IO. Den, som finder sig 
lomrettet ved en Udpantning, kan, ]mul enten den 
Indsigelse, han ~ør grr~ldende, har været fr(~msat under 
Forretningen eller i1dm, og u,llen Hensyn til Indsige1-
!5ens Beslntffenhed, paarm1m Pnrretningen. l)aaanlæ 
maa irærksrottes inden 8 Tiger fra Forretningens 
Dato. Oprejsning kan ikke bevilges efter H Maaneder 
fra det nævnte r1:idspunkt. Naar Paaankestmrning 
Jorkymles for Rekvirenten af Udpantniugsforreh1ingen 
indeit Forløhet af de i fort'+~aacnde l)aragraf om-
meldte 3 Uger, standses liekvirentens Ret til nt bort-
sælgn det ullpanh~Ue, indtil Udpantningsf:orretningens 
Lovlighed ved endelig Dom i l)aaanlmsagen er g<Hl~ 
kendt; er RekYirentens llet til at skride til Healisa-
tion ikke ptut den anførte l\Iaade standset, kan Paa-
standen n;ttes paa Udpantningsforretningens Op
hævolse, for saa vidt det udpantede ikke allerede ma:ttte . 
være bortsolgt, men i moclsat JTaltl ]nm paa Sluules
løsholdelse. § IL. Paaanke ttf Udpantningsforret-
ninger og uf Sysselmanrlens Kendelser i lienhold til §~ 
3 og B sker til Imndfogden uden Erlægg(~lse af Ge-
byr 1) og uden Hensyn til Genstmulens Værdi. De 
af Landfogden herefter afsagte Domme kunne Yidere 
paaanlws efter Regle111e for Underretsdomme i onli-
nærc civile Sager. § 12. Har den, hvem Udpant-
ning er overgaaet, ant1re Indsigelser nt gøre gældende 
mod denne end :suadanne, som gaa ud paa, at l~or
tlringen ikke ifølge Lovgivningen kan indehives sed 
U(1pantning, .eller at der ved <1~rmes Forebtgelse i1dw 
er brugt den rette Fremgangsmaade, l::an ]mn, for 
saa ·vidt han iklm vil gøre Ansvar moU Sysf-Wlmandfln 
gældende, og han ikke allerede har Imaanket Forret-
ningen efter § 10, indbringe Spørgsmanlet om disse 
Indsigelsers Gylclighetl til l'røvelse i første Instans. 
Dette Søgsmaal kan efter foregaaende Klage til Por
ligelseskommissionen uden Hensyn til liekvirentens 
Værneting anlægges vecl 1\Iaanedstinget 2) i Thorshavn, 
nten det mart i det seneste anltegges inden 3 1\Iaaneder 

1) ,Jfr. Justm. Skr. 19. Iliarts 1897. 
2) Nu Fjortendagstinget, Lov {Nr. 52) 1. April 189H. 
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1894. fra den Dag, :Forretningen :foretoges. I saadanne 
30.Marts. Sager kom1ner l~(~ttergangsmaaden efter Forordningen 

al 6. Angust 1824 til Anvemlelse, for saa vidt tlen efter 
],onlringens Størrelse er nnn:ndelig. N nar :Stævnin~ 
gen (Imllmlrlelsen) forkyndes for Rekvirenten af Del
pantningsforretningen inden Udløbet af tle i § U om
meldte il Uger, kan Rehisitus mod at stille' Sikker
lwt1 standse Heln-irentens Het til at bortsælge det 
ndpante(le, saa længe indtil det til Prøvelse af Ud
vantningsforretningens Lovlighed anlagte Søgsmaa1 Bl' 
afgjort ved endelig Dom; P nastanden ktm i saa J!'ald 
rettes Jmtt Udpautningsfol'l'etningens Ophævelse. Er 
HekYirentens llet til at skride til llealisation ikke 
paa den anførte lilaude standset, kan Paustamlen 
rettes paa Udpantningsforretningens OphroYelse, for 
saa >irlt det mlprmtede ikke allerede maatte være 
bortsolgt, men i modsat J!'al<l kun paa Skadesløsholdelse. 
§ 13. Ligesom Hehirenten, demn<ler indbefattet 
:StatPil, Kommuner eller andre i § l nævnte lilyndig
lieder eller juridiske I'crsoner, i11un· Udpantningen 
under et i l\Iedfør af § 10 eller § 11 anlagt Sogs
Jnfwl fint1es ulo·dig ff)retagen1 i "orerensstelll;melsn 
med de hidtil gmltlende Hegler har at Prstatte Skylri
neren al af Forretningen ~flydende Skade, saalmles 
-vil han ogsaa have at gofltgøre Skylilneren Sagens 
Omkostninger skadesløst i alle Instanser, saafremt 
Eordringen ikke skyldtes eller ikke var forfalden: da 
Udpantningen foregikt og det derhos ikke er Skyld
neren, der har fremkaldt eller lJCstyrket den urigtige 
Opfattelse af Hctsforholdet, som Hekvirenten har 
gjort gældende. Ogsna i samlanno Sager, i hvilke 
l{(•ttcrgangsmaaden efter JTorortlningen af G. August 
1824 staar Skyh1nerPn aabeu, er t]pnnP, for saa vir~t 
han har benyttet sig af en sagkyndig 1\Iuntls Bish~lHl, 
berettiget til at opføre dennes Salær hlamlt de Om
]wstninger, som han forther erstnttede. ~ J 4. For 
enl1ver Utltltnitn.ingsforrefning tilkomm.cii· (ler SySSCl
mtuulen, foruden Godtgørelse for Hejseudgifter efter 
Sportelreglement af 30. l\Iarts 1836 § 2tl, jfr. n:ecl § 15, 
:Halvllelt'n af det ve<l l>em,'lcltc lteglcments § 16, Jfr. 
Lov af 2ll. Deecmher 1857 § l I~itr. d, l>estcmtc Gehyr, 
heregnet efter det samlede Beløb, lmn·for U'lpantning 
foretuges hos en1rver især. samt for lieskrivelse og Be~ 
kræftelse tlehyr efter sainme Reglements §§ 7, 8 og 
9, jfr. Lov af 29. December 1857 § l Litr. a. :Hvert 
af de tvende Vidner, som af Syssclmamlen l>mgcs 
vcrl Forretningen! tilstnus der 25 Øre for hver For~ 
retning, ligesoin der ogsaa tilkommer ln·ert af Stævne~ 
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virluerne for enhver af tle i §~ 4 og 6 ommelrlte For- 1894. 
1(yndclser, en Betaling af 16 Øn): fortul en Rejsegtitlt- 30.1\Iarts. 
gørPls<l efter § ()O i Reglement af 30. 1\ftlrts lHilfl. 
Gellyrer til Sy~selmnnilen i Anledning af: de i ~§ 5 
og 6 nærnte Auktioner saavel som Betaling til 1\:uk
tiontrridnerne beregnes eftPr de samme Bestemmelser. 
som gællle, naar Forauktionerjngen sker ved Soren: 
skrheren 1). § 15. De Statskassen tilfaldende di-
rekte Skatter og Afgifter saa og de I"'ejeafgifter1 :der 
svares af Fa~slernt1 paa t1et Staten tilhorende FtPste~ 
gods, samt det 11iflrag, der paalignes Jordegodset til 
Amtsrepartitionsf:ontlen, forfalde til Betaling "li ind-
lwtales til Lan!lfogden til hvert Ams Olnidag, dog 
saaledes, at tiet staar Yderne frit for fra Maj 1\laaneds 
BegylH1else at indbetale, hvad cle 1naatte haYe nt er~ 
lægge for t let løbenrle Aar 2). II. O m U dl ro g u d en 
Gruurllag n f Dom eller l!'orlig. § 16.' Utllæg 
tul en Grundlag af Dom eller :Forlig slml herefter kuunte 
ske efter tinglæste Pantebreve, hvorvø1 der for· en 
lws:temt HnM-riven Pengesum givr~s Pant i fast Ejendom, 
for saa vidt de indeholde l"larh•rn{1S V cr1tagelso om) at 
der uden foregruu:mle J.Jovmaal og Dom skal kunne 
gøres JDksekution i Pantet, smnt ere oprettedø eller 
vedkemlte for Notarius pnl>licns eller to Vitterligheds-
-vidner, mun I?orfaldstiden er indtraadt enten =paa 
Grunrl af Opsigelse, eller fordi det 'l'idspunkt, der i 
I>antehrevet er fastsat som Bctnlingstermin, er kom-
met, eller, for suR villt sa:ulan Pølge udtrykkelig er 
betinget i Pantebrevet, J>lut Grunit af Udeblivelse med 
l~enter. Udlægget kan ske ikke blot for Kapitalen 
-eller Afdrag 1~au samme, men ogsaa særskilt for 
Rtmler; det kan dog ikke tulstrækkes til mulet entl 
'Pantet og kan først finde Sted, naar der er forløhot 
en 'rid af 14 Dage fm :Forfalrlstiden, samt efter at 
Sk-yldneren, for s:m vidt han hor paa den pantsatte 
l~jendom, med 3 Dages Varsel har paa den for Stæ.v-
ningers l!1orkyndelse foreskrevne ]-lnade fanet J!-Iedw 
deleise om, naar }j""mTetningen vil hliYe foretagen. 
1\Ictl Hensyn til Paaanke af rlet skete Udlæg og de 
l""' Grundlag rleraf sterlfun<lne Auktioner gælde de 
alminrlelige Rtlgler; Afkald pa11 Retten til at paannke 
disse Itetshanrllinger er, for salL virlt ilet er merl<lelt før 
Udlægsforretningen, nden I~etsvirlming. § 17. Lov 
for :Frorøeme om Udpantning m. m, af 2g. _Marts 
1867 ophæves. § 18. Denne Lov træder i Kraft til 
Oln.irlag 1894. 

1) Reglem. 183G 5, Kapitel samt § ll5. 
2) Se nu endvidere Lov (Nr. 70) 23. A]tril 1897 § 8. 
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1894. Jnstm. Skr., hvori udtales, at <ler savnerles 
3Ularts. Hjemmel til i et 11lfælde, hvor en Sysselmand i 

Henholrl til Anordning (Nr. 204) 4. November 18!!2 
§ l, 3. Stykke, i den ordinære Unrlerrlommers Sted 
]utvdc modtaget Søforklnring og Søprotest, foretaget 
en Udmeldelse a-f Synsmæna og aerefter U10fltaget 
Af1rjemEng af Synsforreb1ingen, nt tillægge Syssel
manden Gellyrerite for !lisse JTorretninger, der der
imori vilde være nt indbetale i Statskassen. 

(3lin. Tir1. A. Nr. 98.) 

l :l. April. I.ov (Nr. 55) intlel!Oitlentle nestemmelser om 
Politiet )Jna Fmroeme. I. Om Politiverltmgter. 
§ L Eor Byen Thorshflvn og for Bygdemo paa .Landet 
kan rler urlfærdiges I'olitiverltægter. § :t. I Po!iti
-vedtæt,rten optages de Bestemmelser, som efter de 
sterllige Eorholrl anses fornødne: a. mrgaaende Ordens
J10litiet (om Iagttagelse af Orden og V elanstæn
rlighed paa offentlig Gade, Vej eller Plads, om Opret
holdelse af Orden paa offentlige Beværtnings- og 
Forlystelsessteder, red Udsalg og Udskænkning af 
hemsende Drikke, og Forskrifter med Hensyn til 
offentlige Forcstillinger1 offentlig Dans og lignende 
større offentlige Sammenlwmster; om Forebyggelse af 
Ulemper og Hindringer for Emrdslen samt af Enre 
under den offentlige Frordsel, Fretlning af offentlige 
Indretninger m. m.), h. angnaende Ordningen af Po
litikOijJser for lldebrands- og andre overordentlige 
1'ilfwlde, enten ved smrlig dertillejet l\Ianrlslmh, efter 
den kommunale Styrelses Bestemmelse, eller paa ~n
den Jlfnnde. § 3. Vedkommende kommunale Sty
relse urlarhejrler Udkast til Vetltmgten, som skal 
indeholde Regler for, hvorledes de Udgifter til Politi
væsenet blive at ndrecle, som de forskellige optagne 
Bestemmelser medføre. Udkastet indsendes. .for .. saa 
vidt V edtmgten angaar Byen Thorsham, ·til _<\.mt
manden, men i andre Tilfælde til Lagtinget. Der~ 
efter indstiller henholrlsvis Amtmanden eller Lagtinget 
med de Bemmrlmiuger, hvortil der maatte finries An
ledning, Sagen til Justitsministeriet, af hvilket Ved
tægten derefter udfmrdiges. Naar Amtmanden eller 
Lagtinget gør Forandriiiger i Udkastet, skulle disse 
Jorclmgges den kommunale Styrelse til Erldmring. 
De Forantlringer, som ikke tiltrædes af sttmine, maa 
ikke optages i Y erltmgten. Y edtægteu trykkes paa 
Kommunens Bekostning og skal, forinden den træder 
i Virksomhed, tinglmses og JHla anden hensigtsmæssig 
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1\farule ln·inges til almintlelig Kuntlskah. }forandringer 1894. 
Vedtægten tilvejebringes og offentliggørr~s paa sannne 13. April. 

l\Iuade som den oprindelige Verltægt. §4. V edireglen 
omfatter onlentligvis hele det paugældende konnnu~ 
na1e Omraade, hvorfor den er udfærdiget. Findes 
der imirllerticl med Hensyn til enkelte Dele deraf 
Anledning til at fastsætte, at Vetltr~gtens Bestemmel-
ser i det hele eller til Dels ikke skulle have Anwn-
rlelse l'""' samme, bliver det fomødne herom at he-
ntærke i -vedtægten. § 5. Forseelser 1nod Yedtæg~ 
terne stmffes merl Bøder indtil l 00 Kr. Børn o n' r 
10 og under 15 Aar, som tidligere, efter at ha1·e 
fyldt det 10. Aar~ have gjort sig skyldigl~ i en saadan 
Porseelse, eller lwxe mhist en særdeles vanartig Ad-
færd, stra:IIes med Ris, dog ikke over 1 f> Slng, og 
i ønigt under Iagttagelse af a1mi1Hlelig borgerlig 
Straffelovs § 2!J eller med simpelt l?,~ngsel indtH 8 
Dage. Dersom den af et Barn beganetie Forseelse 
man tilskrives lilangel part behørigt 'l'ilsyn, al Fnr-
mhlre eller andre. der træde Barnet i l• orrelclres 
Sted, ville disse 6g ikke Banlet være nt straffe for 
Forseelsen. Nnar nogen undlader, hvad der ifølge 
Vecltægterne pauhviler 1mm, lmn Landfogden eller 
Sysselmanden foranstalte det nelført eller trreffe for-
nøden l!'oranstaltning til at forhindre, Ilt Forsømmel-
sen aJstedkommer Skade. Omkostningerne herred 
blive, ligesom de Omkostninger, der foritnlediges ved 
Foranstaltninger, som af I..~amlfogden eller Syssel~ 
manden trmffes for at forhindre forestaaende dler 
standse endnu ikke fulrlfnrte Overtrædelser af Ve<l
begternes ForhutlslJestemmelser, at nrlrerle af rlen 
skyldige, e Iler, for sa:t vidt han ikke dertil er i Rtaml, 
og ingen anden offentlig Kasse af særegne Grnwle 
1naa anses subsidiært fm1Jligtet, af vedkommende Politi-
kusse jfr. § 151). II. Almindelige Bestemmelser 
om Politiets Retligherler og Pligter. §6. l\Iecl 
Hensyn tilmidlertidige Fontnstilltninger, som lJandfog-
den eller Sysselmanden i overordentlige ~Pilfælde anser 
nødvendige for at forebyggø Forstyrrelse af flpn _of
fentlige Orden, Pred og' Sildwrhetl, afværge oYer~ 
hmngencle Ulykkestilfælcle eller deslige, kan Jwn entPn 
selv træffe s:tadanne eller ved offentlige Belwnrlt
gørel'!er brive rle fornødne Paalæg eller Forlnul Slige 

1) Sanledes Lovens officielle Tekst {forml'ntlig fejlngtig i 
Stedet for § 14, jfr. det til Grund for I~oven liggende 
Forslag) 
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1894. :Foranstaltninger skulle uoplwldeli" merl<leles Amt-
13. April. manden, der kan paubyde deres OpJ,æn,lse, og skulle 

derhos, dersom de medføre uforudsete Udgifter for 
Kommunens Kasse eller Amtsrepartitionsfonden, sna
rest muli1,>1 bringes til clen kommunale Styrelses eller 
Lagtingets Kundskab. Orerlr1edelser af de af Land
fogden eller Sysselmanden udstedte Bekendtgnre>lser 
straffes med Bøder indtil 200 Kr. eller med simpelt 
Fængsel indtil <'Il J\Iaaned. § !i. Enhn~r vccl Poli
tiet ansat kan anholde den. dPI' i hM1s Puasm har 
g,iort sig skyldig i en Forln:ydelse eller umid11elbart 
eJter dens Udøvelse eftersættes som G-erningsmand, 
eller hv~em han nwrl skellig Grund har mistænkt for 
at have l1egaaet en saadan'. Den anholdte 1i:an straks 
umlersøges paa sin I)erson, naar der er Gnmd til at 
formode, at han er i Besiddelse af noget, der kan 
tjene til Sagens Oplysning, eller hvoraf han kan ue
ft-ybrtes at _ville gøre l\lisbrug. ItJnhn~r ved I)olitiet 
ansat kan derlws anholde den. som har hegnaet en 
li'orsee]se imml den offentlige' Orden: og _sOm maa 
llefrygtes ellers at ville unddrage sig det hum for en 
saadan Borseelse 11aahrilende Ansvar, saavel som I>er
soner, der have været. straffede for Ejendomsforbr;r
delser, Betleri og Løsgængeri, naar de maa- formodes 
ikke at base lovligt Ji.irhrcrv, og de ikke Jlfla Fore
spørgsel kunne gøre Rede for, hvorledes de ernære 
sig. § 8. Det' skul være Politiet tilladt, om for
nødent med 1\Iagt. at trænge ind i et Hus for at nn
holde den, der, nnar huu ·forfølges som skylrlig i en 
:Forlnydelse, i Politiets Pausyn gaar ind i et saarlaut. 
Ligoledes maa Politiet med 1\Ingt skaffe sig Adg~Ulg 
til et Hus, naar der er slwllig Grund til a-t antage, 
nt en Forbrydelse begaas sammesteds, elh_•r nan.r der 
i et i samme værende offentligt l3ermrtnings- el~er 
ForlystPlsesstecl eller i et derrærende Hand<'lseta!Jhs
sement, hvorfm der drives Handel med eller Ud
skænkning af llernsenile Drikke, finder Støj og Uorden 
Sted til Forstyrrelse for Husets ørrige Bel)()ere eller 
(le omkringbot~nde. Doz maa 1\fagts Auve11f~dse kun 
tinde Sted1 eftPr at vedJmmmende med ""~ngirelse tlf, 
hvem han er, og lrrad hans ... ]~rinde er, samt, for saa 
·ridt lH1n ikke er i Uniform, mod Forevisning af Po
litiskilt eller PolititPgn forgæres har fodfmgt ?ig 
imllwlt. § 9. Naar Oploh linder Sted, maa Politiet 
metl lifagt adslnlle l\Iængden, clog først efter flt de 
tilstedeværende tre Gange i Kongens og Lovent NaYn 
forgæves ere opfordrerle til at adskilles. Ved of!cnt-
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lige :Forsamlinger un!ler aaben Himmel skal Politiet 1894. 
ylle sin Ilistan!l til at opretlwl!le Orden. Opstaar13. April. 
der Uor!len, som ndarter til voldelig A!lfænl, kan 
Politiet for!lre :Forsamlingen hævet; efterkommes 
ikke denne IPordring, kan l?olitiet selv erldrere For
samlingen for hævet og indskrirler da som n:d 01>~ 
løh. Ve!l andre olfentlige :Forsamlinger kan Politiet 
eftpr Anm01lning af Forsamlingens Leder yde sin 
Ilistand til Or!lPnens Overholdolse og paa hans Be-
gæring eller, naar der opstan.r Ufred eller Slagsmaitl~ 
anholde eller me!l l\[agt fjerne }'redsforstyrrerne. 
§ l O. I de i foregauenile l' aragraf or!lhan!llede Til-
fælde skal, efter at !le der foreskrevni, Opfonlringer 
til at adsldlles ere skete, !mlJYer tilstedeværende, der 
af Landfogden, Sysselmanden ('Iler en af disses ttutori-
sm·(_)de Puldmægtige aertil særlig opfordres~ være for-
]lligtet til at yde l'olitiet den Bistanil, der stam' i 
halls Magt, til Genoprettelse trf Orden og Rolighed. 
Den, <ler uden gyldig Grund nll!llttder at efterkomme 
en sal11mles til ham rettet Op!ordrillg. stralfes med 
Bøder i neltil 100 Kr. l~nhver er pligtig til, naar som 
helst det forlanges af en ved det udøvende l'oliti ansa,t, 
som t_~nten er i Uniform eller foreriser Politisldlt eller 
I)olititegn, at opgive sit Naxn og sin I~opæl. Saa~ 
danne Oplysninger krm ogsaa med Hensyn til enkelte 
Personer den, der anholdes, forlange igennem Teil
lmmmende l'olitimand. Den, der nægter at meddele de 
Oplysninger, som ifølge det ovenanførte nuuttte blive 
lmm alfordrede. strafies med en Bø!le af indtillOG Kr. 
§ 11. Enhwr, der er ansat ved l'olitiet, skal stedse i 
sin :Færd imod :Folk, med hvem han i sin 'l'jeneste 
lwmnwr i J3crøring, 'undgaa al Uhøflighed smnt vise 
I3esin<li:,(hed og l\[aadehold. }'or Overtrledelser af 
denne :B"~orskrift og særlig for fremi'us(mde eller let~ 
sindige Anholdelser Pller lignende Amendelse af den 
i §§.~--IO omtaltel\lyndighed, saavel som for mindre 
Tjenesteforse,·lser i Almimlelighe<l kan Amtmunden 
i Henhold til IlestemmeJsen i Reglement for Politi-
kOlJJSet paa :Færøeme af 4. Oktober 18G5 § 7 dik-
tere lilandskabet af dette Korps Straf, ligesom Po-
litiets øvrige underordnede Personale ogsaa. vetl Dom 
eller ved Landfogdens Ilesolution lmn anses merl 
Ilø!ler indtil 40 Kr. l\leil liPnsvn til Pgentlige l\Iis-
hrug af 1\[vndighed og ulovlig ~Anvendelse af l\Iagt 
komme Sti·affelovens Bestemmelser til Anvemlelse. 
III. Nogle 11estemmelser vedkommende of
fentlige Politis ageT. § 12. Som offentlige Politi-
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1894. sager blive, for nrlen de andetsteds i Lovgivningen som 
13. ~~pri1. satu1anne betr•gnede, at behandle: a. Sn.gerangaaendc 

Overtrædelser af de i denne Lovs Afsnit I. omhandlede 
Vedtægter, h. Sager angaamu1e de Overtrædelser, der 
mevnes i § 6, si liste Punkt1 og i § l O, J. og sidste 
1~ed 1) og c. Sager i Anlednmg af Jliyndiglwdsmisbn1g 
fm Politimandskabets Ride (jfr. § 11 ), smn ikke eg1w 
sig til kriminalretlig BehnncUing, nanr det l1egæres 
af en privat, der anser sig forurettet, og skrHtJig 
Klage herom indgives til Landfogden. Alle Bøder 
for Borseelser mod Politivedtægterne tilfrilde1 naar 
ikke anderledes udtrykkelig ved !;ovgivningen Pr lw
stemt, vedkommende Politiknss<', jfr. § 15. 2) * 13. 
Einder Dommeren, namlig i Tilfælrle af første Gang 
hegaaet ringe l!'orseelse, at de oplyste Omstændig
heder r.tfgive tilstra~klcelig Grnnd til ikke at gaa videre 
mHl til en Advarsel, skal han være hdøjet til Jlflfl 
Ileune 1\Iaade at afgøre Sagen, dog nt der herom sker 
Tilførsel i Retsprotolwllen; denne Afgørelsesmaarle 
l"m imidlertid ikke finde Rted, saafremt indklagede 
erklærer sig_ llerimoU og forlanger Dom i Sagen,~ hvil
kPn Dom ikke maa gaa ml paa en ~t\ d varsel ] rem
deles er Dommeren berettiget dl'ls til at modtage den 
indklagedes Tillmd om at erlægge en passeilde Bøde 
for at undgaa Dom, hvilken Bøde kan være mindre 
Pntl den lovhestemte, dels til at hæve en Sag, nuar 
lian finder, at der ikke er tilstrækkelig Anlednin~ 
til at forfølge den videre. Afgørelsen af Sagen uden 
formelig Dom kan dog ikke fimle Sted nrlen Samtykke 
af den 11IyndigliCtl eller den private Klager, der lun· 
begæret Sagen anlagt. Naar en Personj der sigtes 
for en l<orseelse, som efter sin Beskaffenhed vilde 
være undergiven Behandling som offentlig -Politisag, 
fremsætter rrilbnd om som fornmvnt at m~lægge en 
passende Bøde, kan udenfor Thorshavn i paatrængende 
Tilfælde et sn:ulrmt 'l'ilbud modtnges af Sysselmnntlen, 
saaletles at videre Retsforfølgning bortfalder. Sager 
mod Børn mellem 10 og H> Aar 1mnne, nnar Dom~ 
meren finder, at Ornstændighcdeme tale for saadan 
Afgørelse, slnttes med, at E01·ældre eller d,,, som 
træde Barnet i deres Rted, til Retsprotokollen er
klære sig villige til at tildele Barnet en legemlig 
Rm·selse j Hjemmet, hvortil efter Omstændighederne 
kan føjes d''n Betingelse, at Hevsclsen hliver at til-

l) n: 1., 2. og sidste Punktum. 
') Jfr. Sitle 329 Note 1. 
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dele under Tilsvn af en ved Politiet ansat. Pmt Be- 1894. 
gæring af ForrBldre eller dem, som træde Barnet -i 13. Allril. 
tleres Sted, vil Legemsstraf oveThnvedot altid være at 
eksehero i dets Hjemhygcl. IV. Om Oprettelse af 
}lolitikusser paa Færøerne, Politiudgifter, 
Lovens Ikrafttræden m. v. § 14. Der O]Jrettes 
en J>o1itilmsse for Byen rrhorsha-vn og en for ln·ert 
af de li Sysler, idet Amtmanden lwmyndiges til flt 
fastsmtte Reglerne for slige Kassm· og Hegns1m11s
ailæggelsen over Incltmgter og Udgifter for disse (jfr. 
§§ 5 og 12), alt i Overensstemmelse med Forskrif-
terne i Pl. 1.9. Februa•· 181.9. 1) § 15. Udgifterne 
til Politivæsenet afholdes. med de af Bestemmelserne 
i §§ 3 og 5 flydende Uiultagelser, efter de s:nmrw 
l{egler som hidtil. Hvor vidt nol{et til Politiøjemerl 
udgivet Beløb bor afholdes af Kommunens Kasse, 
Politikassen eller Amtsrep:lrtitionsfonden, afgøres i 
Tilfælde af l\Ieuingsulighecl mellem de Yedkommende 
lilyndigheder af Justitsministeren. § 16. Denne Lov 
h·mder i Kraft den l. J nli 18\l4. 

Lov (Nr. 56) om Al'ltændelse af Tro er og Grnnll·13. April. 
stykker f'ra Statens Fæstegods paa Fmroerne. ') 
I. § l. De Statens Pæstegods paa Færøerne til
hørende 'rrøer eller Trøparte:; der ere indlagte af 
andrø end }j.,a•steren~ samt N øste- og Husegrund e~ 
lmnne, naar de lmsidlles af andre end Fæsteren seh;, 
og vedkommende 'l'rø- eller Gtumlbesitldrr indgiver 
Begæring herom til Gorlshestyrelsen, overgrra til 
Selvejendom vaa cle i cle følgende l)aragraffer an_-
førte Betingelser. Af 'rrøer og 'rrøparter~ der ere 
~ndlagte af Fæsteren S{~h og først senere i opdyrket 
Stawl OYPrlatlte i Lejemaal, lmn saadnn Overdra5else 
kun skn. naar enten saavel Pæsteren som GodsbP
styrelsen samtykke deri, eller Godsbestyrelsen skønner, 
at ~'røhesidderens :B'orhold til 'l'røen eller TrøJmrten 
vaa Grund af særlige foreliggende Omstændigheder 
hør stilles i Klasse med den Besidders, der selr har 

1) Den anførte Plakat (som er tinglæst paa Fæn1erne) be
stemmer, at alle llødcr, som for Politiforseelser paalæggcS, 
skulle, naar ikke smrskilte Anordninger have foreskrevet 
andet, tilfalde ,Jurisdiktionens Politikasse, samt at llenne 
J{asses Indtægter i Særdelesheil skulle anvendes til BC~ 
lønninger for Sognefogder og Politibetjente, der udmmrkc 
sig ved Aarvaagen!H:d for Lovenes Overholdelse, dog at 
dertil hver Gang erhverves Samtykke af Overøvrigheden, 
til hvem der ogsaa narlig aflægges Regnslut-h for Kassens 
Indtwgt og Udgift 

2) Jfr. Lov 19. Januar l86B. 
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18!14. op<lsrket en Cl'rø eller ve<l Arv eller pun anden 1\Iaade 
13.April. er inrltrnadt i Opdyrkerens Rettigheder. § 2. Købe

summen for hver 'rro eller Trop:Ht, :-løste- eller 
Husegmml bestemmes til det fem og tyve do1Jhelte Be
løb af den Leje, som dr•n nuværende Besirlder aarlig 
har svaret, lleri ikke medregnet, hvad <ler maatte 
være erlagt for Rettigl1erlcr, som efter nærværende 
J;ov ikke følge me<l i Købet - dog at Købesummen 
for Cl'røers ellm· 'rrøparters Vedkommende ikke over
stiger 100 Kr. pr. Kofo<ler {Vinter- og Sommerforler J. 
I 'l'i!fælde af, at ingen Lejeafgift har været svaret, 
er Købesummen for en Cl'rø eller Cl'røp:ut 50 Kr. for 
hvert Kofoder, hvortil den er ansat n.:f den i Henhold 
til Lov uf 2!l. Marts 1867 angaaencle en ny Sksl<lsæt
ning af Jorderne paa Færøerne nedsatte 'ruksations
Jmmmission. N nar a(~r ikke af 'l'aksationskommissionen 
er foretaget nogen Ansrnttelse i Kofoder af den Trø 
eller Trøpa.rt, som lH'gæres til Købs! foretages denne 
Ansættelse - og Yed Nøste- og HusPgntnde~ hvor 
ingen Lejeafgift lmr været sYttret~ hestermnes Købe
summen - Ye-d lovformelig Synsforretning, foreingen 
af 2clt• :Mænd, nf hvilke Godsbestyrelsen vælger den ene 
og Køberen den amlen. Kunne~ disse l\Ia't1fl- ikke blive 
Pnige, vælge de en Opmanrl, og kunne de' ikJ.::e for
Pnes om dennes Vttlg, udmelder Retten en Opmand. 
!i 3. l\Ied EjenclomsTet til 'l'rnen eller Troparten føl
ger hwrken Rettighed til UilrrPgster af Køer i Hangtm 
eller anden til Besiddelse af matrilmleret 13ø knvttet 
:RPttighcrl eller Herlighed, - ligesmn der f(n·behOldcs 
J:i'1æsteren sædvanlig Vintergræsningsret for Faarenc, 
medmindre samme mnatte hlive aJløst vGd frivillig 
Overenskomst mellem Fæsteren og ~Prøejeren. Skril 
Afløsningen gælde for lwstam1ig eller dog for en 
]ængerc 'rid erul vedkomm(•tHle Fmsters og rwcntuelle 
Enkes Besicldelsestid. kan den iklw ske. medmindre 
tillige IJanclvæsensb)nnnissioneu skønn('r, at .Afløs:
ningen vil lznnne finde . Sted uden nogmi væsenlig 
SJmde for Ftt>Stet, og Gm1slwstyn~lsPn meddeler sit 
Samtykke. Af Vederlaget for Afløsningen,: der fast
sættes af L·andvæsenskonnuissioncn og indflytler i 
Statskassen, gotlgøres dC>r den afstaaende Fæstc'r og 
EnkP, sna længe de hesic1de Fæstet, 4 pCt. finrlig, de Y 

afkortes i Pæsteaft,riften. * 4. Købesummen for 'frøen 
eller Trøparten, Nøste- eller Hnsegrunden. indg~ulr i 
Ntatslmssen, af hvilken der ved Afkortning i :B':rste· 
afgiften tilsvares tlen Fæster, som afstn.ar Trøen eller 
Grunden, og hans Enke for deres Besitldelsestid 4]JUI. 
aarlig af den indbetalt<•, Købesum. Er dette BeløJ> 
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mimh·e em1 den hidtil erlagte Leje af 'l'røen eller 1894. 
Grunden, bliver Forskellen tutrlig at udrede til den 13. April. 
afstaaende Fæster "l!i hans Enke for deres Besiddel-
sestid af Køberen, <ler for denne Forpligtelses Op
fyldelse skal give Siklmrherl i det købte med 1. Priori-
tet eller, hvis Købesummen helt eller delvis . afgøres 
ved Forskrivning til Statskassen. da med Prioritet 
næstefter denne: JCøberen af m1 'l'rø <'Iler Trøpart 
er berettiget til h<'lt eller delvis at r1fgøre Købesummen 
ved for samme at udstede en 4 pCt. rentebærende 
Forskrivning med l. Prioritets Panteret i 'l'røen eller 
Trøpmtcn, der skal være uopsigelig fm Strttskrtssens 
Side, saa længe første Ejer eller huns Enke besirld<;r 
]~jenrlommen og behørig opfyl<ler de ForpligtelseJ·, 
som Forskrivningen pnalregger, eller ogsaa en Ji\n·
skriming med L Prioritets Panteret, der bliver at 
forrente oa afdrage med G _pUt. narlig ttf Fors]{riv-
ningC>ns Beløb, sattiedes n t heraf herrgnes 4 pCt. nar-
lig i Rente :d den til enhver Tid skyldige Kapital, 
og Resten udgør Afdraget. Koberen ttfholrler alle 
ved de heromlumrllerle Ovenlragelser medgrtaemle Om
kostninger. !:5 5. Ingen 'l'rø eller '11røpart man her;.. 
efter deles ~~Her udstykkes uden Amtets Smntyldm-, 
hvad og skal ga)hle, nnar 2 ell(~r flere ']\·øer ved 
Sammenlægning ere komne til n.t ndgøm et Pllk(~lt 
Brug. Dersom den, der ejer en Del :tf en 'frø, vil 
sælge samme. skal døn. for sua Yidt den er under 
l Ko foder, tilhydt•s den ·eller tlern, der eje <len øvrige 
Del uf 'rrøen, som da skulle være llerettigedø til at 
fordre sig ~:rrøparten overdragen for den højeste Pris, 
som nogen anden vil give for den.- ~ril Udstylming 
af 'l'røm· paa l Kofoder eller derunder kan der kun 
1,>ives 'l'illadelse, hvis en hensit,'ismæssig J ordregu-
lering eller Samling af rrrøparter maatte gøre (let 
ønskeligt, eller der maatte værn Trang til Nøste~ og 
Husegninde. :Nam· en 'l'rø er bleven bebygget, .skal 
Huset og 'rrøen forblive en samlet Ejendom, saa nt 
smrskilt Overdragelse af (lfl af Delene ik]m uclen 
Amtets Samtykke mM finde Sted hverken ved GnvP, 
Køb, Skifte eller i andre J\Iaader. !l 6. I~nlmer 'l'm-
ejer er forpligtet til at holde stæ1:im og søjdehøje 
Gærder omkring sin 'J:rø. Hvis iler mellem flen~ 
'J:røejere kan opnans ]~nighet1 om Opførelsen og Verl.:.. 
ligeholdelsen af et stærkt og søjdehøjt Honedgrerde 
omkring deres 'rrø(11', kunne G·ænlerne omkring de 
eukeltc af disse hulskrænkes til at være søjd(~høje 
eller mellem 2 tilstødende rrrøer. saafremt disses Ejere 
derom Llrc enige, aldeles l1ortfUhle. Den herom O])-
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1894. rPttede Kontrakt mua for at være gyltlig approberes 
13. April. af Amtet. § 7. Enhwr, der >ec1 at neelrive Sten af 

Gænlerne omkring '11røerne eller paa anden 1\Iaude 
foranlediger, at J{reuturcr eller Paar trænge ind, har, 
fornilen at erstatte den c1m·af følgende Skade efter 
uvillige Mænds Skon, at erlægge en Bøde fm 2-10 
Kr., der tilfairler rlen for vedkommende Kommune 
ved Lov af !J. li'ebTuar 1883 om iBndringer i IJoV 
om lfattignesenet paa FærrH·rne af 22. Jliarts 1855 
nu ordnede Understøttelseskasse 1). Sanune Straf gæl
der for OvPrtrædelser af § 6. ::lager herom belHnul
les og ]Jaakemles ved S.rslels Politiret med Appel til 
Amtets Overpolitiret il. § 8. Justitsministeriet skal, 
r·fter Indstilling fra Godsbestyrelsen, være lJerettiget 
til at afhænde til :mth·e end Fæsteren dels N øste- og 
Husegrunde, naar Trang lwrtil er til Stede~ dels SfHlM 

clamw Arealer af Fæstegotlsets ..::\ndel i Udmarken, 
som maattc befindes egnPdc til fremticlig Opdyrlming 
saavel med som uden Bebyggelse, og som: uclen ·væ~ 
sentlig Skude for Fæstets Drift skønnes at kunne 
endr;lig fmskilles dette. Smulun Afhændelse btn ske 
ogsaa uden vedkommende Fæsters Samtykke, dog 
m:la i satt Ful<l, for s:ut ridt angaar Arealer til O]l
dyrkning, Betænkning inrlhentes fm Syslets J,anll
-ræsenskommission og ved ~~nlæg af Nybygder tillige 
fm den kommunale Styrelse. § 9. Kan en Afhæn
clelse af Arealer, over hvillw der ønslres disponeret 
efter § 8, ikke ske udon forudgaaet Udskiftning, slml 
JustitSministerlet være berettiget til ved Landfogden 
at indbringe Sagen til Foretagelse paa Bygdeus Grande
stævne, hvor I.andfogden er stemmeberettiget paa 
lfæstegodsets Vegne. Med Sagens Indbringelse og 
<lerdter følgende Behandling forholdes efter de i Lov 
a[ 1. _1\pril 18Bl om Grandestævne paa J?rerøerne og 
J_,ov af 4. l\Iarts 1857 om Udskiftning af Fælleshanger 
foreskrevne Bestemmelser. Efter at Sagen har været 
t,rjort til Genstand for Porh:maling paa Gralulestævne, 
skal Justitsministm·iet være ln~rettiget til, -ntmset de 
i Lov af 4. J\Iarts 1857 s 6 foreskreme Ilestemmel
ser at indbringe Begæringen om Udskiftning for Sys
lets Lamlvæsenskommission, der har at behandl 
Sagen rfter I.~ovgin1ingens Bestemmelser desangaaende. 
§ l O. De })ttagreldende Arealer OY(~rdrages, t:fter
lmanden som Begæring derom fremkomme-r, til ;~elv
ejendom, dog for saa_ vidt 'l'røer el10r r:l,røparter an
ganr, ikke i mindre Stykker, ond at l1vert -enkelt af 

'l .Tfr. Lov (Nr. 97) 10. April 189[J § 13, f. 
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-disse i oprlrrket Stand Jmnafgive Sommer- og Vinter- J894. 
forler til l }{o eller tj<me til at n d h ringe et Kofoder·, Hl. April. 
-og met1 PoqJligtdse for .Køberen til at have J ord-
stykket beborig indgærdet inden 5 Aar; sker dette 
ikke, falder Stykket tilba.ge til ]?æstet, og Købesum-
men forbrydes til Fordel for St~tskassen. Kolresum-
men for et Kofmler, der udgør 50 Kr., indflyder i 
Statskassen, og }{,enten heraf godtgøres i }'æs~eafgif~ 
ten paa samme JIIrtade som i § 4 er bestemt. l ovrigt 
forholeles ved Bortsalg af de enkelte Jordstykker 
urerensstemmende 1ncf1 de i §~ 2--7 indeholdte }"~or~ 

'Skrifter. Afløsning af .Pæstets V'iutnrgnesningsret kan 
ske entt•n stTalm ved Afhamdelsen eller senere; 1ned 

·IIrnsyn til Afløsningen og Y ederlaget for~ samme for-
holdes efter ltPgle111e i § 3. § ll. Den]Jidtil bmge· 
lige Tiortl.ejnin~ til O!)dyrkning fn~ vedl\:ommemle 
JJ'æsters SHle af Stykkor fra Prostels Udmark begræn-
ses l1erefter til Jordstykker uf den i for('gaaetu1e 
Jlaragraf nævnte Størrelse og lmn kun skt~ med FhJlls
hestyrelsens SnmtylJw. Disse fremtidige Lejeb·øer 
lmnne da senere overgaa til Se1Yr1jenllom i Ligl1ed 
metl de allerule inrllngte 1'roer. § 12. Denne I,oy 
omfattnr tillige de Fæsh·gaardl~, hvis T3rug er henlagt 
til l~mheder eller Bestillinger. Af de Knhe- eller 
A:fløsningssummer, der -l1ere~tc~r for tli.sse Ejendom-
mt~s Vedkommenele tilflyde Statslmssrn, afkortes do 
ved §§ 3, 4: og lO tlen ~ afstaaemle JTa•ster og hans 
Enke' for deres Bt>siddelsestid tillagte 4 pC L i r~ejen 
af tlen }laagrdllende JTæsh•gaard, saa længe denne 
m- henlagt til Em betlet eller llestillingt'n. § 13. Det 
lmr sit PorlJliventle ved den .Justitsministeriet ved 
kongl. Resolutioner nf 24. l\fn,l og lO. Juni 187G 1) givne 
Bemvndigelse Hl at afhænde Jordstykker af :b'æste-
godsets Udmark. 

Justm. Skr., hvori udtales, at <ler ilden efter Lov-18. ApriL 
givningen tilkommer Svsselmmndene paa lfærøerne 
nogen BefrJjt~lf3e til pua"' l'gne Y egne ud('n Fn1tlmagt 
fra Sorenskrin:ren som Auktionsdirektør at nfholde 
Auktioner over Hittegods 2). 

(U tr.) 

K. U. JII. Sin•. (til }'mrø Amts Skoledirektion), 30. April. 
}JVori llifaldes, at der mecl Hensyn til Indbetalingen 

1) Se Side 403. 
2) Jfr. Sportelrcgl. 30. lilarts 183() § G4 med Note. 

(7) 22 
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1894. uf ev<;n\uelle P1·æmier. vedrørende den de færøske 
30. April. Ahnueslwlelæn're i Henhold til J,ov (Nr. 82} 2!l. ~Iarts 

18!l3 Si 10 patthvilmHle Enkeforsørgelse, forholdes paa 
den 1\Jaatle~ at det overcirages den ved Pensionsfonden 
ansatte ]legnskabsfører maanedsvis forud af JJ.,ondens 
:l\Iidler at indbetale til det i Thorshavn oprettede 
Agentur f:or Livsforsikrings- og Iforsørge1sesanstalten 
de i 1\I:tanedens I"oh forfaldende Præmier.· saaledes 
at Pnemierne refunderes ham af 1\:ommmir!knsserne,. 
der imlehol<le dem i Læremos Lønninger 1). 

(Gejst.l. Reskr.) 

2D. }!aj. Justm. Skr., hvori - i Anledning af P11 Fore-
spHrgsel om, hvor vidt Valglisterne til Lagtinget for

N. N. I)ræstrgæld kunne anses for gyldjgc, -s1wnt dø 
kun ere umlerskrørne af 4 af V algforsb:mderslmhets 
fl 1\Irtllemmcr, smut. hvorledes der vil være at forholde,. 
naar Underskrift ntPgtes af et l\Iedle1u ~ svares, at 
ligesom de Afgørelser, der ved Lov 29. Deeomller 1850 
eTe henlngte til Valgforstanderslmlwrne, maa træffes 
af disse efter Stemmeflerhed, sanledes kan det efter· 
1\Iinisteriets J~ornwning j]dm anfægte ile aJ. = Jrorstan· 
derskabet vedtngne YaJglisters Gylllighed, at et en~ 
lrelt :Medlems Underskrift mangler, saa meget mere 
som det efter l\Iinisteriets l\lening nærmest maa an~ 
tages, at Listerne, i Lighed med hva<l der med Hen
syn til de endelig berigtigede Valglister udtrykkelig 
er fQr(~skrevet i Lovens § 14-, kun behøve ilt under-
skrives af Ya1gforstauderskabets Formaml 

(U tr.) 

13. Septb. Jnstm. Skr., hvori udtales, at den Distrikts-
Jægerne pna E::erøerne tilkommende Betaling for Be-
handling af venerisko Personer vil -rære nt- beregne 
efter J,ov 8. Januar 1H72 ~ 2 Nr. 1-3, og deres Be
taling for· Undersøgelsø "af ·saadanne Pers·onet' eftt>r 
samm~ I.~ovs § 3 Nr. 4-1 dog for de L:ngenndersøqel~ 
sers vedkommende. som omlmndles l Lov om ] Ol'· 

anstaltningcr mori (Jen n•neriske Smitte af 10. A11ril 
1874, efter denne Lovs § 9. 

(rh·.) 

1895. Lov (Nr. 78) om l'oranstnltuinger mod Utl-
30. :Slartsllretlelse af smitsomme Sygtlomme }Jaal'roroerne.2

). 

l) .Jfr. IC U. l\I. Skr. 2ft Juni 1898. 
:!j Jfr. Lov (Nr. fr!) 2G. :Marts 1888. 
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I. § 1. Ledelsen af Fomnstaltninger m()(] Udbre- 1895. 
ilelsen af smitsomme Sygdomme, der eTe Genstand30. Marts. 
for offentlig Behandling, JHtahviler Epidemilægerne 
nnder Overtilsvn af Færøernes Oversnndhedskommis-
sion. Epitlemllæg6r ere vedkommende Distriktslæger 
hver for· sit Distrikt. Kunne disse imicllertid i noget 
Tilfælt1e ikke overkomme, hvad der efter morværende 
Lov paahviler dem, har Overtilsynet at drage Om-
sorg for, at der, om fomødent ved Henvenrlelse til 
._T ustitsministeriet, ved Siden af dr·m antages en eller 
flere Læger som Epiilmnilæger. De kommunale Sty-
reiseT og ile til enhveT 'l'icl lJestmwnde Sum1heds
lwmmissioner ere }l1igtige til, enten selv eller vea _et 
Udvalg, til hvilket l\ledlemmer ogsua kunne væl!{es 
udenfor deres egen :Midte, at bistaa Jiipidemi1ægim 
ved Gennemførelsen af ile fornødne og efter de stetl-
lige ForholU 1n~lige ~~\n·nnsta1tninger til Sygdommens 
Bekæmpelse. Oversundhedskommissionen hestaar uf 
Amtmanden som ],ormand, J.i'"~ysikus og B i 'l'horshavn 
bosiiiilende Mænd, der vælges af Lagtinget for et 
'l'idsrmn af 3 Aar. l''ysikus skal, naar 'l'ilfælde have 
Yist sig af tle i § 2 l. Stykke om1uuu:1lede Syg-
domme, og kan, naar ellers smitsomme Sygtlonnue 
optræde, ved personlig Undersøgelse i det Omfang, 
som han limler fornødent1 paa det af Sygclomnwn 
hjemsøgte Omraade, overl)evise sig om, at lforanstalt-
ninger mod Sygdommen træffes i fornødent Omfang. 
De af Lagtinget till\leillennner af Oversnndhedskom
missionen valghl l\Iæncl eTe forpligtede til at mocltage 
de ]>U>L dem faldne Valg, medmindre de llltYe fyldt 
det tlO. Aar eller ere forhimlrede vecl lovligt af I,ag-
tinget for gyldigt anset Fodalil. § 2. Pølgemle Syg-
domme skulle altid være Genstand for offf!ntlig 
Behandling: asiatisk Kolera, gul Feber, Dyssenteri, 
eksanh~mu.tisk 'l1yfus, Børnelwpper og l)est samt Syg-
domme, med Hensyn til hYillm Lov om :B'oraustalt-
ninger til at forl1indre <len asiatiske Koleras Ind
bringelse til Færøerne DL m. af 8 .• Januar 1872 :er 
sat 1 Kraft vecl Anordning af Justitsministeriet i Hen-
hold til dm næmte Lovs § 7. Andre smitsomme 
Sygdomme, suasom 1\Iæslinger, Skar1agensfelwr, Dif-
teritis, l{rup og tyfoid ]!\~Ler, kunne, 11aaT de op-
trrede J1aa en ond:trtet 1\Iatule P11er mød en større 
Udbre else ellt~r i _orrigt uneler Eorholt1, der kunne 
give særlig Anletlning dertil, er]dæres for at Yære 
(tenstautl for o:ffenthg Be1umflling, naar Beslutning 
herom tages af Oversumlltedskounnission(m. Dog und-
tages herfra veneriske Sygdomme, for hvis offe11tlige 

(7*) 22* 
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1895. Behandling de nuværende Regler forblive gældende, 
00. Marts. og kroniske snritsomme Hmlsygdornme. I ethvert Til

fælde, hvor en ondartet smitsom Sygdom maattø Oll
træde under ForholdJ der gøre øjøblikkelige For
anstaltninger fornødne til Forhindring nf Smittens 
lhlhreclolso i vitlcre Kredse, skal Epidemilægen, indtil 
Sagen knn fore1mgges {)versnndhedsk()mmission(m til 
Beslutning, hvilket lmrtigst muligt hør slw, være he~ 
Totliget til fotf\lobig at sætte de for rlen oficntligP 
l~ohandling gældenile Isolations- og Desinfektions
forsln·ifter i Kmft. Saa smnt oiientlig Belmmlling 
af de i ilenne PaTngrnfs l. Stykke omhandlede Syg
domme imltrædor, skrtl vedlwrnmonde Epidemilæge 
dorom gørø Indberetning til Overtil synet.. Sanvel i 
dette 'l'ilfæltle som ellers, nanT offentlig Behandling 
indtræder, skall~pidemilægen derom -udstede offentlig 
Be-kendtgørelse. der paa hensigtsmæssigst 1\fnadc lu~in
ges til almindelig Kundskah for det paugældende Om
rtuu1t>. Dog kan Bekendtgørelse undlades:- saa længe 
den offentlige Behandling -kun omfatter Pm~oner, der 
ero tagne nn!ler 13ehandling i det i Lov om J!or:an· 
staltninger til ttt forhindre den asiatiske Koleras Ind
l}ringnlsc til IPrerøerne m. m. af 8. Jmmar 1872 {.$ 4 
omhandlede Lokale, sanvel som nnar den offentlige 
Behandling kun omf<ttter tvivlsomme 'l'ilfælde af de 
i denne ParagrafE 1. Stykke nævnte Sygdomme, der 
tages muler Observation, indtil Sygdommens Ileslmffen
hed med Sikkerhetl k11n eTkeniles. Nan:r den offentlige 
Behandling i Medfor nf Orertilsynets Beslutning op· 
hører, ndst<1des herom ligeledes offentlig Bekendt
gørf•lse. Patientc·r, <ler lide af Difteritis, Skarlagens
feber, 'l'yfus eller gastrisk Feber, kunne paa Steder, 
hvor tJl .Modtagelse af saadrumø Pr~tienter bestemte 
-l.:onununale Syge- P11f~r I~pidemilmsø fimlps i en saadau 
Nrorlwd, at det lader sig gøre straks ved Svgdom
mens Udbrud. eventuelt -saa snart Sygdomnu3-'n's 'l1il
stedevære1se Grk6iHles; .at 'i1idlægge denl _paa· sriniine, 
paa det nævnte 'l'idspunkt indltegges til vederlagsfri 
Behandling smnmesteds, ng blive Udgifterne ved saa
danne syges Behandling, indtil olfentlig Bclmmlling 
af Sygdommen maatte blive paabudt, at udrede yaa 
den i § 14, sidste Stykke, angime :Marule. j13. :\aar 
et Dødsfald gør det antageligt, nt der foreligger et 
af de i § 2, Stykke l, omhandlede Sygtlomstilfmldc, 
lam Politiet (i 'J'horsham I,muUogden, elleTs Syssel
manden), sa.af:remt det af Epidemilægen anses for
nødent til Afgørelse af Spørgsmnalet om, hvor vidt 
nffentlig Belmml!irJg skal indtrrode, paabyde, at Under-
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'øgelse af enkelte Dele nf Liget, eventuelt Obduktion 1896. 
af samme, skal finde Sted. § 4. Det er forbudt til30.l\Iarts. 
Befordring af Patienter, som litle af Sygdomme, t1er 
alti<l hlive Grmstim<l for offentlig Behandling, eller 
uf Difteritis. KlmrlngensfelJer eller tYioirl .FelJer. at 
henytte PasS::vrerskill-e. meihnindre de~ for saadan,B(;}~ 
nytfelse af -vecflmmmeiu1e f()l'f'ShTevne Regler iagttages. 
§ li. Enhver, der ved ellur har Anledning· til at 
fon110de1 at et i huns Hnsstam1 forckmmnet Sygllom·s .. 
tilfælde hører til ile i § 2, l. Stykke, nævnte Syg-
riomme eller en Sygdom, der i lienhold til utlsteilt 
Bekendtgørelst', ifølge § 2, 2. Stykke, er Genstan(l 
for offentlig li:ehandling, slutl uopholde]jg anmelde 
ilet til Epi<le.milægen eller Politiet (Landfogden eller 
vedkom1m.:nd{1 Sysselmand·), tler. -for saa vidt 011 I.æge 
ikke er tilkaJdt, sørg01· foi: en 8aadnns r:rilstedekOinst. 
'l'il H:usstnnden henregnes ogsaa tilrejsender logerfmdc 
og Pensionmrer. For sandanne Persorwrs Vedkoru-
llll?nder hvem der er mwist tvunget Ophohl noget 
Sted, ug ved Sygdomstilfn:lik, som opstaa i Sygelnuser 
Fattighuse og- lii:,YJH:'lH1e Anst[tlter, parthviler A11mel~ 
deJsespligten Bestyreren af a{~U paaga:ldende Anstalt 
eller den, tler nærmest førc-r BefaJingen i snnnne. 
Enlrver, dPr -veed, at et bJ~stemt ~J.1iHt-c1tlt) af S,ygdmn-
1nen ikke er anmeldt, paalwilm· det uophohlelig at 
!Wl'e Amuddelse ilerom til Epidemilregen eller Politicct. 
Politiet har strn.ks. efter at have modtaget a,,n om-
meltlte Anrneldelse~· derom at mHlerrette Ej)i!lemilregen, 
for at fornødne Foranstaltninger mod t-lmittens Ud
bredelse kmme l>live tml1w. · § 6. Epidemilægen 
kan paahyde, at enhver, som lldPr af l'll af ile JHta
gældendo Sygdomme, og som ikl;;:e kan isoleres saa-
ledes i sin Bolig~ at Smitte kan forebygges, skal incl~ 
lægges i et offentlip:t Sygelms (•Uer i et andet I_.lolntle, 
aer ntaatte haves til Ra:H1ighedt og hvor hant Jnod 
at der ydes ham behørigt I.i3:~geLilsyn o~ }i"mJllejning, 
er· pligtig til :tt forblive, indtil han U<len Fare .for 
Smitt<'llS Urlbredelse km flyttes. Srmdant Paahu<l kan 
ogsna hrives til Irurttagelsu ~i tvivlsumme rrilfrclde. V ccl 
};'lytning 1JøT det '"paasu-s, at denne sker paa !len for 
Patienten omhyggeligste l\laat1e, som er forenelig med 
Hensyn til rct iorel>ygge Smitte. !i 7. Dersom J"lyt-
11ing nf I)atientC>n ikke kan ske eller ildæ skt'-l'j fordi 
han kan isoleres fuldstrendig i sin I-3olig, ln:m Politiet 
efter Epidemilægens Anmodning :form(11W Pnhver uved
kommende Adgang til den JMitgældonde BellOolSN:;
lejlighed eller det paagældendc Hus. I'rttient<;JJ mart 
i -saa 1"ald ikke uden skriftligt Samtyldr(' fra Lrrgen 
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1895. flyttes fm den Bolig, hvor han er tagen under Jle-
30. illartE.]llmclling. § 8. Epidemileegen kan paahyde Des

infektion af Lokaler samt af Huse eller Beboelses
lejliglu:dm·: i l1vilke Sy~dommen er Olltraadt, ligesom 
det overhovedet paalmler saavel den, der, er eller 
antages at vmre angrehen af den paagældendo Syg~ 
dom, som enhver, der er kommen i sandun Berøring 
1ned Sygdommen, at han befrygtes at Yær_e smitte
førende, og l~w·m det .derfor af I.~a:gøu parrll}'-cles at 
underkaste ~ug Hensnmgs- eller Desinfektionsforan
staltniTJger for 1\_,rson e1ler Genstande, nøje' at efter
komme do saaledøs givne I)aalmd. IE-or I)esinfeldion 
af rørlige Gen;stan~l? skønnes at va:re _forbunden med 
uforhol(lmnæsstge Ulemper, ]{unne dwse af Lægen 
foranstaltes ophrænrlte eller paa anden Maarle tilintet
gjorte, mod at der ydes Ejerne Erstatning. Desinfek
tion kan ligl:ledes uf Yerllmnmwm1e Distriktslæge paa
lJydes orer for smitsomme Sygdomme, der- Optræde 
enkeltYls og ikke tages und01~ offentlig Br1mndling. 
On:tkostningemo ved 11lle saaclanne Desinfektioner be
tales <tf <let offentlige. § 9. Opstaar der paa en 
Landejendom, i et l\Iejeri, en Handel eller et Hus, 
hvorfra d H sælges eller lorer<'s l\[ælk, nogen Sygdom, 
der er Gtlnshtnd for offentlig Behandling, 1ran Jloli~ 
tiet efter lD}Jidemilægrns Anmoclning JHlf11Jyt1(_~, at der, 
imltil ];'are for Smittes Udbredelse er fjrernet, ikke 
mau mlleveres J\[relk, Valle eller andre 1\Iejet·iproduk
ter fra hemddte 1Djenc1om m. v. Al :Lm;ering af 
Mælk til denne fra andre Ejendomme kan ligeledes 
forbydes. J?or det 1'ah, som paafores ved ae mutledes 
givne Paahud, ydes der samtlige vedkommende Er
statning. § 10. Naar Sygdommen ]ml' vist sig i en 
Hustand, maa tle til samme horende skolesogende 
Ilørn ikke benytte Skolen, for de meclhringe Attest 
fra en Læge for~ nt de ikke kunne antages at udhrøcle 
Smitte. Attesten udfærdiges uden Betaling. Dette 
finder ogsaa Ann'ndelso udenfor offentlig BehmHl
ling pafL Jlørn, der llØre til r'n Husstand, i hvilken 
der har vist sig , Difteritis, Kmp, liEnslinger eller 
Slmr1agensfeher. }\nekommer en af de nævnte Syg
domme eller t>n Sygdom, der er taget under offrmtlig 
Jleham1ling, i en :Lærers I-Insstancl, vil hun have ttt 
afhohle sig fra Skoleundervisningen, im1til han er
holder IJægPnJtest foT: at han ikke kan antages at 
medbringe Smitte. § 11. I de Kommuner, i hvilke 
Sygdommen OJlha)der, samt i Nabokonnuunerne kan 
Politiet efter J~pidemilægt~us Anmodning paahyde 
IJulming af Skole l' (offentlige eller Jll'imte) og for-
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1Jyde Afholdelsen n:t offentlige Forlystelser og andre 1895. 
Sammenkomster (Dans, Bryllupsgilcler o. des!.), ved30, Alarts. 
hvilke tnrmge I>ersoner samles i samme Hum. Lige-
ledes l.ttnno Ligfølger forbydes. Indberetning om den 
'maledes tmfne ]'oranstaltning, der bliver at hekendt-
;gørc pua sædvanlig nnuu1e, sker smtrest muligt til 
vedkommende overordnede ~Iynclighcd. II. ~ 12. 
Uneler den offentlige Behandling af en Sygelom i 'Hen-
hold til denne Lov tilkommer der IDpi<lemilægen, for 
~saa Yidt dør ik1m ved Overtagelsen af Belutndlingen 
er truffet anclen Sierlig Aftale med vedkommende 
1\Iyndighed1 Y ederlag efter Reglerne i Lov om den 
Betaling, der tilkom1ner I.æger paa Fmrøerne for 
,deres :U-,orretninger, af 8. Januar 1872. J1"lysikus til
kommer der for do Rejser, han som saudan foretager 
til 0Jlfyhlelse af: cle ham ifølge denne Lov paalJVi!entlo 
Pligter, forntlPn fri Ileforelring 10 Kr. for det første 
Døgn eller Dele deraf, mecl 'l'illa'g af 5 Kr. for hver 
følgende 12 'l'imer eller Dele deraf. § 13. Dcct offcnt-
Jige afholder, foruden tle i § 12 omhandlede Y eder-
lag, alle de Udgifter, som flyde af Foranstaltninger 
i l\Ieclfør af denne IÆv eller af de Pm1lmil, som gives 
i Henhold til denne I,ovs Bestemmelser, samt, uden 
at dette i noget 1'iHælile hotragtes som l!'attighjælp, 
·de Udgifter, som flyde af den Lægebehandling Ytccl 
Epiclemilæge og Sygepleje samt J?orsyning med 1\Iedi-
cin1 der ydes ved offentlig Behandling af en Sygdom, 
~mdtagen for saa vidt dette ydes i Hjemmet til Per-
soner, der efter døn kommnnnle Styrelses Skøn ikke 

]cunne nnses for uformnmule, i hvi11wt I?itlll Utlgiften 
slml refunderes og i :Mangel a{ Betaling huldrives ved 
Udpantning. Stnrrelsen af den Erstatning, der til~ 
kommer nogen i Jiiedfør af denne JJOYS S§ 8 og 91 
fastsættes ved Taksation af 2de millige u:f Retten 
ndmeldte Jl[æncl. Udgifterne ved •raksatiousforretnin-
gen 1Heres af det offtmtlige. Sans el det offentlige son1 
,ae pr~ntte kunne forlange Overtaksation~ der foretages 
af 4 af Retten udnærnte l\Iæml. Udgi.tterne ved 
Overtaksationen bæres af Ile private1 naar de have forA 
1angt Overtaksation og ved denne -Forretning ikke 
have erholdt. større Erstatning end ved den første 
I~orretning, i modsflt Jlalcl af det offentlige. § 14. 
De i ti 13 omlumcllecle Udgifter nelredes forskudsvis 
af Færø Amts Re1mrtitionsfoncl. Af Urlgilteme mecl 
lfrarlrag af, hvad der i nimlfnr af samme Paragraf 
refunderes af private, afholcles Halnlelen •lf Stats-
Jtassen og Halvdelen af bPmeldtc :Fond. Dog blive 
de Udgifter, iler flyde n-f den Sygcbehaw1ling1 som 
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1895, ydes Personer, der e.re tagne under Behandling i det 
30.1\farts.i Lov 1) om J<'omnstaltninger til at forhindre den 

asiatiske .Koleras Jndhr:ingelse til Pmrøerne m. m. § 
4 omlmndh:.de Lokale .. fremdeles at aflwlde· som 1 

tlen nævnte Lov besteint. Af de i § 2, sidste Stykke,. 
omhimdledc Uf1gifter1 lwregnede for hver Sygedag til 
2' Kr., formlen hmd der tilkommt'l' Lmgen for Ud
førelsen rtf en Opertttion, godtgør Statskassen ved-· 
kommentle kommunale Kasse de trø ]'jerdedek § 15 •. 
Overtrædelser af denne Ij(JV ellm· nf de i ]'viGdfør af 
samme givne nlmindt,lige eller særlige J~;lahud strafiesj 
f<lr Stln vidt ikke højem Straf er forskyldt efter den 
a]mindeligc Lovgivningr mrd Fængsel elleT Bøder" 
Sagerne lwlHnHlles som offrntiige J)olitisagf'r. § 16 •. 
Denne J,ov træ<l<'r i Kraft rlen l. Angnst 18\15. Den 
hortfttlder dem 1. April 1\)03, medmindre en Frist
forlre11gelso forinden givt>s. 

so. }farts. J,oy (Nr. 70) om I<'oralHlriug i Bestemmelserne 
om rle til Fmroeme ankommende Skibes Jlor·" 
J•ligtelse til :f'orst nt anl•>lle 1isse llavne. § 1. 
Bestømnelscrne l I1ov om Oplu:erelsen af den konge~, 
lige Enehantlel paa I'ærøeme af 21. lilarts 185f> § 
4 og i Lov om Foransta1tningur til at forhindre de:ll 
asiatiske Koleras Indbringelse til l-,rernerne tlf 8. 
,Jammr 1H72 § l samt i I.ove om Forandringrr i for
nævnte Lovbestemmelser af 14. Jr(:bruar 1874 og 
21). Jfarts 1887 slmlle for Fremtiden yære forandrede 
srwledes. at alle til Bmrøerne snnwl fm Udlandet 
som frt~, IndJandet ankonunonde Skihe, forim1(m de 
hesojle :mdre Havne pnn, Øemø. slmlle anløbe en af 
efternævnte Hnvnc: 'J]wrshavn 'og YPstlnanlmvn f!S~t 
Strømo: ~rrangisv:wg pa:t Suderø, Vaag (Klaksvig) 
]Y.Hl Borch1, }lidvrtag }HUt Va~gø, Kongshavn pfl:t 
ØRliJJ'IJ og Sand pn:t S:mdo. § 2. I alle 'l'ilfn:ldc, i 
JrvilJw en forndgttaet Lægeundersøgelse c•-fi:er de 
gældende Regler er eller dt<lr Skibsp:cpirernes Ud
visende, Skipperens Jfor1daring og det i øvrigt fore
liggf'IH1e hør krteW!S Bom Betingelse for, at Jforl1indclse 
med ];and h:m tilstedps vedkommenu o Ski h, vil den 
frem(h_,les v:-_ere at kræve ogsaa i Havne, hvor ingen 
Læge er bosrtt. Forlanges den derfor i disse Havne 
af Syssnlmundcn, 1IJIU1 rorhindeJse med r,and ikke 
flndo ·-Sted, forinc1en PH Undersogelse paa Skibets Be
kostning og Foranstaltning er tilvejelJt·agt Pnten ved 

l) !.Nr. 4) S. Januar 1872. 
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en tilstedekommen Læge eller efter Afgang til en 1895. 
Havn, hvor en Læge er bosat. BO, Martsr 

Lov (Nr. 80) om Hvalf'angst lntt1er Fmrøerne.ao. Marts. 
§ l. Fremmede, som drive. Hmlfangst af hvilken som 
1mlst A.rt under Jfærøerne indenfor den Grænse, 
hvor dette er forbeholdt danske Undersaatter, eller 
som bringe UrlbyttPt af Hvali:mgst, selv om rlen har 
fumlet Sted udenfor Søterritoriet, i Laud paa ]'ær-
øerne for der at tilvirke samme. stra.ffes med Borler 
fra 500 til 2,000 Kr. Ved fremmerle forstans i denne 
LoY l'ersoner, der ikke have fast Hjem i det danske 
Monarki. § 2. Af enlrver Bardehval, tler indbringes 
til }i'ærøerne, og som er fanget eller fundet fra Skib 
eller fm Baad, udsendt fra l:lldh, erlæf!ges en Afgift 
af 25 Kr. Af Dele 'd en B:mlehml, der imlbringes 
til Færøeme, og sum er fanget eller fundet fra Sk:ib 
eller fru Ba<Ld, udsPnd t fm Skib, smres en Afgift af 
P/2 pCt. efter Sysselmande·ns eller t<> m•illige .il!rends 
Vurdering. § a. Afgiften er fol'falden til Betaling, 
saa snart vedkommende H-val er hrabrt i Lana. Den 
opkræves og judbetales i Pmrøernes Jordebogskasse 
a.f f?ysse1manden efter nærmere lleglcr1 eJer fastsættes 
uf Justitsministeri13t. l Opkrævningsgebyr erholder 
Sysselmanden 4 pCt. uf det indkomne. § 4. Af det 
(tiltlige Beløb, der efter Jimdrag af Opkrævnings
gebyret indkommer ved Afgiften, tilfuleler indtil l ,000 
Kr. Færø Amts økonomiske Pond til Anvendl'lse til 
]'ond ens almindPlige Fonnaal og urlbetales af J orele
lwgsknssen til l;'onden ved Udgallgen uf hnnt Finans-
nar. Hvad der nllllmmmer ud over LOOO Kr .. tilfalder 
Statskttssen. !! 5. Den, det· dølger n<)gen afgiftspligtig 
Hval, straffes, Jor saa vidt strængere Stmf ikke er 
hjemlet i den gælihmde Lovgivning~ meJ Bøder fra 
50 til 500 Kr., hvorhos den tredobheltn Afgift vil 
;-ære at erlægrre. § 6. Iløiler efter denne Lo;- tilfalde 
lfærø Amts Pattigkasse. SnQ:er anaaaende Over
trædelser rtf denne Lov Jwhåll<lles 'som offentlige 
Politisager. § 7. Denne Ioov træder i Kraft rlen 
l, Juli 1895. 

I,ov (Nr. 81} for l':m·øerne om Tilsyn mecl Ud-30. Marts. 
vandreres llefordring. Om U dvlm<lrings:tgen ter. 
§ ]. Ingen mua optræde som Udvanclringsagent uden 
særlig dertil meddelt ~l_1illadelse. Som Ullnmdrings-
ngent anses enhver, der for egen eller fremmed 
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1895. Regning paatagcr sig Desorgelsen af Udvandreres 
:30. Marts.Beforddng til fremmPde Y Prdensdele. Ingen uden 

::mtorisen:de Agenter og deres befuldmægtigede nuut 
afslutte Kontmkter merl ll<lmndrere om saadrrn Be
fordring eller tilbyde sin Mellemkomst med Hensyn 
til saadanne Kontrakters Afslutning. Dog skal tlenne 
]~ov ikke finr1e Anvendelse JHUl den direkte Befordring 
fra færøske Klareringshavn e, naar samtlige Utlnuulrere, 
der 'Yille afgua med et Skih derfra, høre til samme 
Husstand, og deres Antal derhos j]d-ce oYerstiger 10. 
§ 2. Den i Henhol<l til § l fornødne 'I'illadelse maa 
ltun meddeles uberygtede og fnldmymhge Personer, 
der ere bosatte prm ]'ærøerne og i 5 AJtr der have 
haft fnst Ophold. Dog kan ,Justitsministeren eftergive 
Bestemmelsen om Opholdets Yarighed. lilisbruges 
Tilladelsen, navnlig til ved usande Forestillinger at 
hverve Udmndrere, kan den til enhYer 'l'id tilbage
tages af den nlyndighed, som har Jneddelt samme. 
Fuldmagt til at hanelle paa en Udvandringsagents 
Vegne kan ikke meddeles nogen, smn ikke opfylder 
{le lletingclser, der eftm· det foranstarrende mirordres 
for Agentens eget Y edkonnnem1e. Agenten er i eet 
og alt ansvarlig for FuldmægtigPus Orertrædelser af 
denne I"ov.- Om den dirøld<' Befordring. !l 3. 
'l'illadelse til at befordre Udvandrere direkte fra Fær
øerne til fremmede Yenlensdele kan knn meddeles 
af Justitsministeren. Begæring om snudan Tilladelse 
skal ledsages af nøjagtig~_ Oplysning om det dertil h e~ 
stemte Skibs Navn, Art, Størrelse og Indretning stnnt 
om det Antal Urlmndrere, som deri skal kunne op
tages. 1!-,orinden Tilladelsen meddeles, kan ""Tustits~ 
ministeren opstille saadanne Betingelser og :fordre 
saarlan Sikkerhedsstillelse. som han anser for nød
-vendige til Tidvandrernes 13etryggPlse. Om. 'rilludelsen 
og om de dertil knyttede Betingelser unelerrettes 
jgennem Amtet IJnndfogdcn og vedkommende Syssc1-
mnnd~ nilen hvis skriftlige Samtykke Skibet :ikke man 
nelklareres henholdsvis fra ~l~horshavn eller fra en 
anilen fa:røsk Klareringshnxn. Porimlen Samt'dtke 
medtleles, skal J,andfogrlen el! m.· Sysselmanden "for
visse sig om, at.\7i1l.;:unrene nøje ere. opfyldte1 .og at de 
indtngno Udvandrere ere fors,Yncde meci lovformelige 
Kontrakter. - Om den indirekte Befordring. 
§4. Tilladelse til at paatage sig Udmndreres Belor
dring orer europæiske Havne meddeles af JJftnclfogdcn. 
Drn_~ som a.ttraar suadrm Tillrulels e. skal opgin~, om han 
agtnr at drirc Jj'orretningen for '0gen Hl~t:,rning eller 
som Agent for llllth·e. I sidste Fald skal han :fore-
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vise sin Fuldmagt fm det Utlmndrerselskab eller 1895. 
}~,ederi, for hvilket han optræder, og merldele Lnnd-30.1\!arts, 
fogden et Eksemplar nf dets fltntutter eller offentlig 
udfærdigede Program. § 5. Forinden 'J:illadelsen 
meddeles, tn<tll ve<lkommende ]utYc stillet Sikkerl,ed 
efter I.a.lldfogdens nærmnrø BostemmeJse for mindst 
3,000 KroneT og inrltil 20,000 I{roner, enten vetl an-
tagelig Se!Yskyldnerlmution eller ved at deponere 
Y ærdip:.cpirer. V cd Beløbets Ansættelse hor særligt 
Hensy11 tages til, hvor -villt Forretningen omfatter 
]3efordring _ lra1gerc end til J;rmdingsstedet i den 
fremmede Yerdens!lel, og rnaa Belohet i dette 'rilfælde 
jl;ke sættes under 7,000 Kroner. Sikkerheden hæfter 
for alle :U\Jl'pligtelser, som Agenten i sit J~orhold til 
Udmmlrerne eller ved Overtrædelse af nmrværenrle 
Lovs Porskrifter pandrngrr sig, og kan i intet ~Pilu 
fælde forr1res tillmgelen;ret førmHl l Anr, efter at 
Agenten har ophørt at befatte sig med Forretningen. 
I.~andfogdPn har, hver Gang lum meddeler saadan 
~Pilladelse, gennem Amtmandt~n at gøre Iwllwrctning 
]wrom og (nn clen stillede Sildmrheds Beskaffenhed 
Dg Størrelse til .Justitsministeren, for hvem alle Spørgs-
manl. cler vedrøre :il!ecl<lelelsen nJ d<!n onnneldte 1.'il-
lade1Se, kunne indbringes til Afgørelse. Den stillPtle 
Sildmrlwd lmn til enhver 1.'icl srmvel af ,Justits
ministeren som af Landfogden kræves forhøjet til det 
højeste af de ovennævnte Beløb. § 6. Agter Agenten 
~1t drive Forretninger udenfor 'J:hors]mvn, hliver 
Underretning derom n t meddele Landfogden, lJVorhos 
den af denne udfærdigede 'l'illadelse (§ 4) bliver at 
forevise for Svssclmanden for det Sted. hvor den 
agtes benyttet." Fulelmagt for nogen anden til at 
lmndle ]Jaa Agentens Vegne mna udstedes skriftlig 
og, efter at vrure forsynet lil(~d Landfogdens Paa-
tegning, udenfor 'J1horshavn :forevises for Syssel-
manden for det Ste<l, lmn· :b'uldmagten skal benyth's. 
§ 7. Ethvert Skib - det kongelige Postdampsldb 
:::Ilene nndtngot - hvormed Pdvantlrere befordres fra 
fær!JSk Hn,vn til europæiske Hame, skal være I'olitiets 
Kontrol nndergivet, og maa Udvamlrorc ikke tages 
{l!ll.Bm·cl i. s:mnne, forinden skriftli;; "rilladelse dertil 
er meddelt af Landfogden PllPr vedkommende Syssel-
mand, alt efter som Skibet afgrw-r fra '11lwrs1urrn eller 
en anden Klarerings1urrn. Porindcn sruu1an ':J:Hladelsc 
meclcleles, skal J,andfogden eller Sysselmanden dels 
-ved Synsforretning. dt~r nmler hans l.Jedelse afholdes 
af sagkyndige Mæiu1, dels n~a Prørc·lsn nf tle paa 
Skibets }Ijernslecl udstedte SynsheYiser (eJer dog ikke 
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1895. llltve Gyldi;rlwd længere end et Aar efter derces Ud-
3\l ?iiarts.steUelst.;) f_6i·visse siti om, at Skibet er tjenligt til ilet 

lilsigte<1e Øjemed. 'l'illmlelsen skal nærmere fastsætte 
det "J~ tal tTtlvandrere, sont Skibet maa Inodtnge, og 
lmn fastsætte de nærmere Røgler, som det meU Il(msyn 
til Tidvandrernes forsvarlige Be1HnHlling anses for~ 
nødPnt at foreskrive. Vedkommende Udvandringsagent 
er medansvarlig for, ø.t ingen Ut1vantlrcr, hvis_ 'Be
fordring han har pautaget sig, indskibes i noget Skib, 
der falder .lnd muler nærnt:renile Jlcstemmelser, :for~ 
inden den fornødne 'I:ilhulelse for SkilJet <•r erhverret. 
§ 8. Porimlen et Udnmdrersl<ib afsejler fra ]'ær
øerne, hør-saavel S1dhets Besmtning- som J?assagererne 
synes af vrdlwmmende Distriktslæge1 der har at for~ 
visse sig om~ at tle ikke lidø af nogen smitsom Sygdom,. 
der li:an nntnge epidemisk Karakter~ samt at ingen 
af de sidstnævnte er SfUL syg eller svag, at han mna 
antages ikke at ville kunne Jl(]holde Rejsen. Ud
vamlringsagenten er ansvnrlig for, at alle til Skibet 
hørende fremstilles til Lægesyn. § 9. For 'J'ilsy'" 
med Udvandringer tilkommc~r der l.amlfogden eller 
Sysselmunden og Lægen hver ismr 20 Kr. for hvert 
af dem smet Udvandrerskih. Belwve de ut anvende 
hengere 'i'jll ('!Hl een Dag hertil, erlwh1e de t•mlvidere· 
fi J{r. for hver Dag. _De samme Diæter tilkomme de 
af Landfogden eller Sysselmumlen til i Forening med 
hmn at foretage Synsforretningen tiltagne ::Uiænd, og
Jmr UthnnClringsagenten at hetale alle ved Synsforret
ningen foranledigede Omkostninger, der erhegges til 
I"amlfogilen eller Svsselmanden. § lO. Det for hver 
Passnger bestemte lfladennn i et Udvandrerskib maa 
ikke nere mindre end 12 Knu1ratfor1 pa:t øverste 
1\;Iellerml<ek eller i Ruf ]J :r a Dækket, og paa det underste 
1\;Iellemrhek (Banjerdæk) ikke mindre end 30 Kvadrat
]~ od. Den PassagPn·rnP tilkommem1c l)lads hnr være 
fri og ubesat~ undtagPn Jor sntt vidt som den optages 
af deres Senge, GangJda:tler og andre for deres Be
kvemmelighed vaa Hejsen fornødne Sager. J:"'!or ugifte 
Ernentimmer hen· der Ytero indrettet særskilte Sove-
1o1mler, og: ligeledes for ugifte Mandspersoner! og maa 
disse. Bovrlolml{"r ikke. støde PP. til h:veran.t1re. Er 
JPartøjet, samtidig: nwtl at det hefortlrer I>assng(•rer, 
lastet med Varer, hør AJstaJHlen mellem Lastens 
(JvtTste Flade og Passap;errmnmets Ovenlæk være 
mindst seks Eorl. § 11. Den Plads, som ifølge næst
foregnaende Paragrttf f"r lJestnmt fol' Passagererne, 
hør være Sitaledes in<lrettet, at den yrler dem til
strækkelig Lnft og Lys, samt fomøtlen Beskyttelse 
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mod ]11ugtighed og Kulde. :Et Ba.rtøj, som hdordrcr 1895. 
Passagerer, maa ikke s~untidig som Last medtnge30,~1arts. 
ildelugtende eller for PassagerenH-:s Sundhed skade-
lige Varer, ej heller Krudt eller Svovlstikker i større 
Mængde <m<l Skil>øts llelwv udkræver. § 12. Intet 
Køjerum mM indrettes for et større Antal voksm' 
Personer mul tre. Køjen skal holde mindst 53/.1 ]'od 
i Længde <Jg 11/ 2 Fod i J3redde for hn~r voksen Per-
son, alt efter indvendigt }f:ml. Køj,·rne maa ikke 
·stilJes nærmere hinawlen, end at der mellem hnn· 
Ilad bliver en to Fod hred Gang. llfere end to Køjer 
maa ikke nu bringes over llinunden, og hør Afstanden 
me1l('m den nedf'TSte og den ø-rerste Køjes J~und og 
mellem clt•nlw sidstnævnte og den overlig-gende Dæks-
ilade >ære 2 Fod. En ottende Del af 1\øjemes mm-
lede Antal hør være indrettet til Sygekojer, og Af
standen mellem den nederste og øverste Køjes I>und, 
og mellem denne sit1stnævnte og den overliggende 
Dæksflade hør være 3 ]'()(]; den nederste Køjes 13nml 
maa være hæmt 4 cPommer over Dækket. Det Bl' 
derhos en Selvfølge, at Koj<'pladsemes Antrtl mindst 
maa vrore lige med ~;\ntallet af de voksne l)ersoner. 
som Skibet medfører. V cd voksen Person forstaaS 
enhver, der er 14 Aar gammel eller ældre. 'l\) 
Børn i Alderen rnellem l og 14 Aar regnt'-S lige med 
en vo]{sen, og Børn muler l Aur medregnes ikke.
Almindelig<' Bestemmelser. §lå. l\Ied enhver 
Ui!nmdrer skal der af Agenten opn•ttes skriftlig Kon-
trakt. Kontrakten skul foruden Oplysning om Stedet, 
hvorfra, og Stedet, hYortil Udvandreren skal hefor-
tlres, og det Vederlag~ r1t~r er erlagt eller skal erlæg-
-ges for Befordringen~ im1eholc1e nøjagtig og i det 
enlwlte gaaentle Oplysning: l) om Antallet af tle 
J?ersonør, som efter denne Kontrakt skulle hefordres~ 
<leres fulde Nan>, Alder, hidlilværende Opholdssted 
og I.åTsstilling; 2) om Yejen1 TT:msportmidlerne og 
AfgangstirlPrnc for Udvandrerens Befordl'ing til -den 
Havn. Jn-orfm Rejsen til fremmed Y er<ltmsdel skal 
finde 'Sted, om J>M Dæk eller under Dæk, og om den 
J\Iaade, hvorpa:t der skal sørgt'S for Udvan<lrerens 
Ophold og Underhold paa .seh-e Rejsen, Mellem
stationcnw og .AfgAngsstmlet; B) om det Ji.edPri eller 
Selskab~ som~ pantager sig OrerftJrelsen fru J~uropa1 
Dg, saa ~rjcJt muligt, Naynet JliU1 clet Skib, }IYotTnia 
den skal ske, men i alt :Faltl Oplysning om. hvor 
vidt det er Sejl- eller Dampskib, om den Del nf 
Skibet, hnlr Ddrandreren skal anbringes, samt Dlll 
Afgangstiden fm Euro]>a; 4) om, og i bekræftende 
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1895. Fald i llYilket Omfang <len. der pantager sig Befor-
BO.Marts. dringcn, tillige paatager sig paa Hejsen at levere 

U elvamirerem Kosten, der i saa Fald altid slmllJetingcs 
Jeyeret i tilberedt Sta11tl; 5) om hnn· vidt der for 
Befortlring af Udvrmdrerens Effekter sanvel til Af
gaugsstetlcit som derfra til <len fremmede Verdensdel 
skal erlægges sft•rslcilt Betaling; samt 6) mn hYor
ledes UclnnHlrerens Viderebefordring, i Tilfælde af at 
wt1kommeJH1e Skib ve<l Ulykkestillæl<le himlres i at 
udføre Hejsen, er sikret. Befordres Udvandreren frtt
}i,ærøerne direlde til Storbribmuit•n for derfra at 
befordres videre, og Landsætningen i Storbritannien 
ikke sker i smmne Havn, hvorfra den endelige Ind
skibning skal linde Sterl, skal Kontrakten indeholde 
Fm1lligtP1se for den, der hcfonlrer Udnmilreren, til 
inden 12 ~"'imer. efter at U<lvtuHirerens 'l'oldunder
søgelse rma Lan(lsætningsstedet er sluttet. eller i alt 
Faltl nH-:fl llet første sætivanlige tTternbrinetog, so1n 
afgaar tlerfnt efter rl,o1dnn<1ersøgelsens Slutning, at 
befordre Udvandreren vi<lere til Intlsldhninashamen. 
Bestemmelse om, at den betingede Pragt r ilet hele 
eller for en Del slml aftjenes Ye<l Arbejd<• efter An
komst<•n til den fremmede YenlenS<lel, gør Kontrakten 
ugylrlig, og 011hver J><l.a mH1en :&[a:u1e med UrlvandreM 
ren derom indgaaet Over(:nskomst er ikla; foThindencle 
for denne og prta.(lrflger Agenten den højC>ste i ~ 16 
fllstsatte Bøde. K"ontmlden. som skal være llffattet i 
det danske Sprog og forsynet mN1 engelsk Oversættelsr~ 
skal: tillige mod en Genpart, af Agenten afleveres til 
Ijantlfogden eller vedkummenile Sysselmand. som efter 
at hase forvisset sig om, at Knnlruktcn fyldestgør de 
i <lenne l'amgraf indeholilte Bestemmelser, tilstiller 
Udvandreren Origin!Ilen, forsynet nwd sin Paategning. 
Bestemmelserne i denne l\1.ragraf ]nume for:nu1res, 
og yderligere llegler om Indholdet llf de mellem U<l
vandrere og .. :-\.gentcn nfslnttede Kontra1der fast~ 
sættes ved kongrlig .. Anordning. § 14. Ingen Titl
vandringsagent eller (]ennes befuldmægtigede mrta 
mocltage Indskrivningspenge e1ler noget Beløb un!ler 
nogen som hrlst Bett>gnelse sotn Afdrag paa Y ederlag 
for forventet llefonlring eller :l\[ellemkomst for rtt 
skq,ffe Uthnulirere Befordring, ej heller noget for
pligtende r:rilsagn om Betaling senere i. et sa.adant 
ØjCmed, nwdmiiulre han smntidig giver Uthandreren 
et skriftligt Løfte om Beforåring for en lwstemt Be
taling til bestemt 'l'id og fr:t et bestemt Sted. § 15. 
Har nogen Udnmdrer Klage at fremfore over Mislig
holdelse llf Kontrakten, hør sa:ulnnt uopholdelig :n1-
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meldes for den næ1~neste <1nnske Eousul i Udlandet. 1895. 
J? o r saa -vidt Sagen :iklw ved Konsulens :Mægling i 30.Marts. 
1\Iindelighe(l forliges, har denne, efter at have ind-
lientot 110jngtige Oplysninger, at afgive Indberetning, 
hvorefter Sagen :1fgøres af Justitsministeren mefl 
bindrnde Yirkning for .Agr,nten inden Grænserne uf 
il en stillede Sildrorhed, af hvilken ogsna, sanfrem t 
Afgørelsen gaar ud pau, at I~rstatning skal svares af 
Agenten, Justitsminish•riet foranstalter denne dækket, 
sntt vidt Sikkerheden tilstrækker. G:mr Klagen n<l 
pau, at Udvandringsagenten ikke har taget imod Ucl
vantlrere til den 'l'itl og pall det Sted, som af ham 
er omkontrahcret, kan den gennem ----~mtet indgives 
til Justitsministeren, der da afgør Sagen som for-
anført og, saafremt lovligt Forfald ildm lntr været til 
Stecle, foranstalter Ufhatlllrerne liJ~'statning udbetalt 
af d<m stillede Siltkethed. § 16. Overtrædelse af do 
i denne I,ov indehol<lte Forskrifter. behandles som 
offentlige J?olitisager og straffes, fOr sna vitlt ikk(~ 
den nlmimlelige Lovgirning medforer højere Straf, 
med Bøder fra 20 til 2,000 Er., tlog at Stmffen for 
Overtrrotlelse nf § l kan stige til simpelt J.lrengsel i 
2 1\Iaanrder eller andet Frrmgsel i tilsvarende 11id. 
Bødeme tilfalde Statskassen. 

J, o v (Nr. 97) om Fattignesenet lln" Fmrøerne. 10. April. 
Kapite!I. Om Fattigvæsenets Bestyrelse og 
Indtægter samt om Am!Bfattigkassen. §l. 
}I vort Sogn paa FrenJerne udgør et Fattigdistrikt for sig. 
'rhorsh:n'ns Kirkesogn hestnar af 2 l!'tLttigdistrikter, 
nemlig Byen 'J~horslmvns og 'l1lwrshavns udenbys Sogns 
liattigdistrikt 1). § 2. Byt•n 'rhorslmms Fattigdistrikt 
hestrres af d Fatthdorstanderskab. lJestaaende af 
LandfogdenJ Sogne1n:iesten til SyL1Strømø og 3 af 
'l1llorsl.1axns Borgenepræsentation valgte l\ltm1d, nf 
lrvilke den f'lW skul nere 1\Jedlem af Borgerrepræsen
tationen. I:,attigforstanderskabet, der selv Yælgcr sin 
l:"ormand og l{egnslmbsfDrer, skal vmre forsynet med 
en J~orlmndlingsprotokol. § 3. De øvrige Sognes 
l'attigdistriktcr bestyres ttf Kommnnalforstawlerslmbet 
i t)verenssteminelse .m12d Bestennnplserne i .J,ov .. om 
do færøske Landkommuners Styrelse af 28. Fobruar 
1872 §§ a' 15 og 17. § 4. 1?attigbestyrelsen skal 
mu·lig torfatte en 1~1orsørgolscsplan for tlct partfølgende 
Am·, rPgnet fm l. Oktober til 3lJ. September. Por-

1) ,lfr. Lov HL Februar 18GG § 1, G, Punkt11m, og Land
kommunallov 28. l•'ehr. 1872 -§ 2, sidste Punktum. 
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1895. sørgclsesplrmen, iler skal indeholde Oplvsning om ile 
1,0. April. fattiges 'frang _og Forfatning~ deres A1lhringøls!?, og 

hvad Understottelse der hør tillægges lmJr enkelt, 
indsendes til Amtet sna betids, at don kan forelægges 
Lagtinget -n:.a dets Aahr:ing. ". § 5. N nat· Lagtinget 
har gennemga:wt tm.Jntlign ]~ orsørgelsesplaner, bø~ 
stemmer det, hYor meget der for !løt konuneiHlP -Aar 
lmn tillægges 1rnn't en1~e1t J;-,nttigdistrikt af :Amts
fattigkassen, i hrilken Henseentle der ikke Rlene bliver 
ut tage RPnsyn til Størrt~lsen n-f den Pntti(i,ttnulerstøtM 
telse, som de forskollige Distrikter lum! at udrede. 
men ogsaa til dt~res Evne til at bære de dermed for~ 
bundne Byrder. Jforsorgelsesplaneu tilbagesendt~s der
efter me<l Undenetning om, hYor stort et Ilelob der 
er tillagt ethvert Distrikt af Amtsfattigkassen, og 
ledsaget af de I~emærkningcr, som Lr1gtinget mautte 
finde Anledning til at fremsætte ve<l Planerne. § 6. 
De :forskellige ~Pattigdistrikters Indtægter en~ følgende: 
a) Bidrag af Amtsfattigkassen (§ fl ). h) Isøder, som 
n:d Forlig, Dom eller Øvrighedsn•solntion tillægges 
Distriktets Fattiglmsse. e) De Afgifter, som i Hen
lwld til de til enhver Tid gældende Lovhestemmelsor 
skulle tilfalrle Distriktets :U'altigkasse. d) Erstatning 
for yrlet :U'attigmulerstottelse. e) Andel i rle alminrle-
1ige n:d Paaligning tilvnjehragtC 1\ommuneiudtægter. 
ii 7. }'ølgende Indtægter skulle tilfal<le Amtsfattiglms
sen: a) Renter af rle Eassen tilhørende Kapitaler. b) 
,_An·eafbrifter overensstemmende mt>d I'1nnrlatim1en af 
28. August 17tl7, § 3, og allerhøjeste Resolution af 
18. ltiaj 179G. e) Af 'l'estmnenter m. v-. den Afgift, 
som er bestemt ved Ifnm1ationen af 2S. August 1767, 
~§ 4 og 5. tlJ Af Embedsmænd og nmlre Betjente, 
.som ansættes, det Bidrag, som Pr lwstemt verl aller~ 
l10jeste Heskript nf 3. ,Januar 1827, Nr. l. e) De Af
gifter, som i Henhold til de til enhver 'l'irl gældende 
LoYheshemmelser slmlle tilfalde Amtsfnttiglmssen. f) 
Af GrimJefangsten tlen Afgift, som er bestemt i 
Grindereglemeilt(:t 1l. g) Bøder,' son1 n:d Forlig, Dom 
eller Øn1ghellsreso ution tillægges Amtsfattig1rassen. 
§ 8. Af Amtsfnttigk11ssens IlPholdning v-il 25,000 Kr. 
være .. at betragte .som en· urørlig. Grundfond, .der .. nn
bringes efter de for 11my1nligos 1\Iidler gældende lleg
ler2). :U'or saa >itlt der i Aarets Løb ikke har været 
Anvendelsi' for Amtsfattigkassens lndtrr•gtH i Over
ensstPmmelse med efterfrilgende Paragnlf, knn Lag~ 
tinget, nnar det skøunPr, at Kassebehoh1ni11gens Stør- · 

1) Reglement 5. Februar 1872 § 20~ d. 
2) Kauc. 1. August 1837, 2. Stk 



(113) I.ov om :F'attigræsenrt. 353 

reJse tillader det, bestemme, at indtil 500 Kr. af 1895. 
Overskuelet skal lægges til Grumlfonden. § 9. Amts- 10. A]Jril, 
fattigkassens Indtægter skulle anvendes dels til nar-
lige Bidrug til de forskellige J<'attigdistrikter (§ 5), 
<Ieis til elrstraordinære Understøttelser til disse i 
særlige ~Pilfælde pftor J_;agtingets nærmere Bestem-
melse. § l O. Rettens Betjente o a andre vedkom-
mende, hvem det rmaligger at indhæve eller mod-
tage Amtsfattigkassens Tndtægter, skulle ln·ert K var-
tal, enhver for sit V mlkommende, indberette til Kas
sereren, hva<l der er tilfaldet Amtsfattigkassen, og til 
ham indsende 13elø !Jet. Kassereren har at drage 
Omsorg for de mulige Restancers Inddrivelse. § 11. 
J{egnskahsaaret for Amtsfattigkassen regnes fra l. 
Oktober til 30. Septmnlmr. § 12. Lagtinget antager 
en Kasserer for Amtsfattiglntssen, og me<l Hensyn til 
Aflæggelsen af Regnskabet, dets Revision og Bedsion 
forholdes <>fter Lm· af 15. April 185,l om J<'ærøernes 
Lagting. .L~n1tsfuttiglmssens Obligationer forsynes 1ned 
I'rohi!Jitivrmategning 11fAmtrnanden. Kapitel II. Om 
de kommunale Untlerstøttelseslmsser. § 13. I 
hvert l:logu skal findes en kommunal UnderstØttelses-
kasse. hvis l\Iid!Pr anvendes til Umlerstøttelse af saa-
dannC vænlige ttængende i Sognet~ som ikke nyde 
~Fnttighjtelp. rril disse Kasser henJægges følgende 
IndhPgter: a) Indtægten af de fatbges 'l'avle, som 
skal ombæres i l{irken paa Nytaarsdag, de tre store 
Højtider, almindelig Bededag, Kon-fi11nationssøndag, 
Søndag efter AllelH~lgensdag, snmt }lfta enhver Dag, 
naar der er Kommunion e1lør Bryllup. Dog omhæres 
Battigtavlen ildm i do Kirker~ hvor der i Stedet for 
i Henhold til kongelig Resolution er eller maatte 
blive anhrngt en Fllttighøsse i l!'orldrken 1}. h) En 
frivillig Gave fra dem, som hos Præsten bestille Lig
Jlrædiken eller J,igtale '). c) Frivillige Gm·er fra til
trædeude l!'æstere paa l:ltatens Fæstegods 11). d) Fri-
villige Gnxer af dem, som løse -Bevilling, til nt l::u1o 
sig vie flf uvedkommende Præst eller uden fornd-
gaaemle J,ysning fm Prædikestolen·'). e) Frivillige 
Gaver, til hvis Ydelse Beboerne wtl passende Lejlig-
lwde:r af Præsten hor opmuntres. f) Afgifter og 
13øder. der Ted J~or ere henlagte ellor henlægges til 
disse Kasser eller til de red Lor af .9. Ji'ebrunr 1888 

1) Jfr. l<gl. Resol. 10. Febrnnr 1879. 
2) Reslrr. 3 .. Januar 1827 1 Punkt 4. 
B) }"und. 28. August 1767 § l. 
4) Anf. Fund. § :!. 

(8) 
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1895_. om Ændringer i Lov om JJ,attigvæscllet pa::t Færøerne 
lO, April. n,f 22. N arts 1855 oprcttctle Understøttclseskasser. 

Understøttelser rtf <lisse Miiller betmgtes i ingen Hen~ 
seende som Fattighjæli'· !i 14. Uddelingen af disse 
Understotteiser forestans i 'L'horslmm af Fattigforstan
derskabet, og udenfor'rhorsl1avn ttfSognelwmmissionen 
i hvert Sogn i Forhindelse 1ned Sogncprfesten eller, 
hvor, t ler i misondrede Kommuner ikke finiles nogen 
Sognekommission, af Kommunens Forstan<lerskah. 
§ 15. De indlwmnc J\Iidler, for hvilke der i noget 
Aar jkke maatte findes .. ~nvendelse i Overcnsstem-: 
melse med ~ 13, kunne uf vel1kommenac l\Ivndighecl 
indsættes til'Forrentning i en Sparekn.sse. !f 16. , De 
i § 14 nævnte :ilfyndigheder have narlig at nfgive en 
Uedegørelse, der Tedlægges Kommunerrgnskabct7 saa
vel for, de indkomne Beløb som for summes A.nven
tlclse, dog uden at navngive dem, til hvem Under
støttelserne ere meddelte. Kapitel III. Om For
sørgelsespligt,en. !i 17. Det offentlige er forpligtet 
til <tt komme enhver til Hjælp, for sa:t vidt og saa 
længe han ikke er i Stand til nJ forskaffe sig og sine 
det Jl!ldvendige til Livets Ophol<l eller til Kur og 
Pleje i Sygdomstilfælde, dog imod Erstatning nf den 
eller dem, hvem det ifølge nedensb.aende Hegler 
paahviler at forsørge eller mulerstøtte den pangrol~ 
dende. Den, der mocltagcr sandan Hjm1p, er under~ 
kastet de ]j""orpligtelser, som lmvenc herom panbyde. 
!i 18. Sart længe Ægtesknbet ikke er millelig OJ>
hævet, er Mnnden pligtig til at forsørge sin Hustrnr 
selv om de ik]ce leve sammen, og uden Hensyn tB, 
om der hestaar ]'ormuefællesskah imellem dem. !i 19. 
Forældre og hver . især uJ dem e re forpligtede til at 
forsørge 1h•res ægte Børn, indtil disse have fyldt det 
18. Aar, for Døtrenes V edkomnwntle dog lam, for 
saa vidt de ikke forinden el c indtraadte i :I~gteskah. 
Samme Forpligtelse, som Formldre sanledes have til 
at forsørge deres ægte Børn, lun· 'Moderen mo<l sine 
uægte Børn; J?aderen er pligtig til i Overrnsstem
melse merl de hidtil gældende Rr•gler at yrle Unrler
holdningshillrag til sine uægte 13ørn. ~ !::!0. Den 
Pllf~rt til at yde Forsørgelse eller J?orsørgelsesbidrag, 
som clcn ·ene 1Egtefælle ·]mr over ·for "Sine~ ægte· eller 
uægte Børn af andre Forbindelser eller over for sine 
Stedbørn (9 21), paahvilert saa ]ænge ..tEgtcsknJwt. 
hestaar, begge .i.Egtefæller som en af rleUP Hyfleude 
]'orpligtelse. § 21. Urlover den i foreganenile Pam
gmf omhandlede Forsørgelsespligt pn.ahviler rlet a) 
den 1\land, som gifter sig med en Enke eller !'ll :fra-
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skilt Hustm eller en .hidtil ugift Kvinde, der har 1895. 
Bøm, . n t forsørge hendes i jEJgteskahet indbrugte 10. April. 
Bøn1 1 samme Omfrmg som- 1mns egne, uagtet .ilDgte-
skabet med Børnenes 1lO!ler ophører. h) den KYimle, 
som gifter sig med en Enkemaud eller en fmskilt 
:!\lund, at forsørge hans i "'ii}gteskahet indbragte ægte 
Børn i samme Omfang som hendes egne, selv efter 
at Ll~gleskabet med Børnenes Pacler pr opløst ved 
den sidstes Død, men derimod ikke, uaar ..:'Egteskabrit 
af andre Grnnde ophører. § 22. Den verl Ægte-
skubet stiftede Forpligtelse til at forsørge den anden 
.tEgtefælles Børn af andre ljlorhinilelser opllæ\~er ikke 
den Forsørgelses}Jligt, som maatte pttallvile Børnenes 
ikke i dette iEgteskah indtraadte ]<'ader eller l\[oder. 
Som en J?ølge · heraf vedbliver, uagtet :I~gtcslm.lJet! 
den Forpligtelse til at udrede Birh·afi til Børns Un
derholdning og Opdragelse, som ifølge Forlig eller 
Øvrighedsbestemmelse maatte paah;-ile den ikke i 
)Egteslmhet imltmadte Farler eller :i\Iotler, ligesom 
den fulde J''orsørgelses~ligt træder i Yirksomhed for 
denne, uaar hin paa .,<;'l:.gteskah grundede Forpligtelse 
ophører, eller den eller de, hvem tlen paahviler, ere 
ude af St:tml til at fyldestgøTe den. § 23. Arloptiv• 
forældre ere ptut samme }fnade som virkelige Bor~ 
ældre pligtige at forsørge deres Adoptivbørn,· og san 
længe nogen af dem er i Stanrl til at opfylrle For
sørgelsespligtcut ]mn denne ikke gøres gmldende rnod 
de virkelige Forældre. § 24. Orer for det offentlige 
ere .ti~gtefællnr, llViS .i~gteslmh er O}Jhævet -red Dom 
eller Skilsmissebevilling, begge forpligtede til i 'l'rangs-
tilfælrle at forsørge samtlige de Bøm, med Hensyn 
til hvilke c1e begge have Forsorgelsespligt efte1• LEgte-
skabets Ophæwlse, nrlen l'lensyn til, hvorledes For-
lwldet med Hensyn til 13ørmmes l'ordeling i pvrigt 
maatte være ordnet imellem dem. Bliver nogen af 
.Ægtefællerne nde af Stand til at fyJdestgøre sin For
sørgelsespligt, eller lmn Fm1'ligtelseu uf nmlen Grum! 
ikke gøres gældende mod hom eller hende, gaar den 
helt over paa. flpn anden Ægtefælle. § 25. I tlet 'l'il-
fælde, at den forsørgelsespligtige, nrlt>n seh· at være 
trængende til Understøttelse, ikke tilhørlig opfvl<1er 
sin l!'\nvligtelse, -lH)stemmer ~ti_mtmunden under Hen~ 
syn til den forpligtedes Kaar og andre Omstændig-
lwder, dPr herved egnø sig til at tages i Betragtning~ 
hvad der skal ydes til de p::wgældemles Forsørgelse. 
Anker over A_mtmandens _1\nsmttelse afgøres af Ju
stitsministeren. Inddrivelse og AJsoning af Unt1er
holdningshitlrttgene sker dter de for Inddrivelse og 

(8*) 23* 
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1895. Afsoning af Faderens Underholilningshidmg til uægte 
10. AJJril. Børn gæld~nde Itegl~r. 1) § 26. Den Hjælp, de1: af 

det offentlige ydes bl en trængende, for ]ms ved
kommende en mulen ifølge de foregnuenile Para
grufer er Jlligtig til at yde Forsørgelse eller For
sørgelscslJidrag~ betrugtes som oppelmaren af dennø 
seh og medfører for ham de med l\Iodtllgelsen af 
Fattig!Jjælp forbundne Virkninger, for saa vi<lt han 
ildw er i Stand til at O}Jfylile <le ham paahvilende 
Forpligbl]ser over for det offentlige eller nwilvillig 
har unddraget sig sin Forsørgelsespligt. Ingen Over
ens1mmst, hYorvetl den af de foreganende Paragraffer 
flydende Forsorgelsespligt helt eller delris er overført 
paa en anden, eller lworvrd en ]""orsørger helt eller 
delvis har fraslcren;t sig Forsørgelsesretten, kau lige 
over for det offentlige frigøre den efter Loven for~ 
pligtede. § 27. Den Omstæmlighed. at en Persons 
Forsørgelse on:nmsstemmende n1Nf de i (le fore* 
gatu~ndc Pm·agraffer inlleho1{1te Regler enten ganslre 
eller til Dels paahviler øn nuden~ Person1 frituger 
ikke det vedkommende Fattigræson fra at mirede 
den fornø<lne Hjælp. § 28. Saa længe en Hustru, 
der har særegne 1\Iidler eller Indtrugter, ikke er 
endelig skilt fra sin J\fand, kan det, na'u ]\fanden 
falder Fattigvæsenet til Byrde, paalægges l1enrle at 
yde Biclmg til lHms Underhold. Bestmumelsen om, 
hvor vidt det skal paulægges hende at yde et saa
dant Bidrag, l1vor nwget hun skal yde~ og bror~ 
ledes Bitlrnget skal erlægges, træffes af Overørrig~ 
heden p:m ~det Sted, llvor hun hm: sit Ophold. 
§ 29. Bidraget, som Hnstmen i Henhold til foran
staaenlle Paragraf slml utlrpfle, kan efter vm11rom
mende Fattigva:sens Begæring huldrives ved Udpant
ning~ men kan d(~rhnod -ikke ~onlrøs afsonet. § 30. 2) 

Pandrager et Tyende sig en Hygdom Yf'd egnt util~ 
hørlif,'i: .b1orho1U, "ere Omkostningerne ved dets Hel~ 
bredeise Hushouden uvedkommende. Paafores der 
'ryendet en Legemsskade P1ler en anden Sygtlom som 
Pølge af utHhørligt Jl'orhol<l fra HusbondPus Side, 
saasom nanT han paalægger det oYeranstrrengende 
eller noget me<l særegen J?are forbundet usmdr:mligt 
Arbej<l<', har han helt at lwkoste <Jets Helbredelse. 
Dersom et 'l'yende bliver sygt i 'l'jenestetiden, uden 
nt Sygdommen kan ti1skrives utHhørligt Forhold fra 
Rushondens eller Tyendets egen Side, paahviler det 

1) Jfr. Lov om Underholdningshidrag af 2R Januar 1856 _§ 3. 
2) .lt'r. 'fyendeloy H). };'elJrnar 185{) §§ 31-34. 
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HuslJonden, indtil 'l'yendeforholrlet efter Opsigelse 1895. 
eller af anden lovlig Grnnd ophører - <log ikke for 10. April 
et længere •ridsrnm end til den første almindelige 
Fardag, der. indtræffer over 3. l\Iaaneder efter, at 
Lægcbehamllmgen har taget s1n BeL,ryndelse} og i 
intet 'rilfælrle tulover et 'ridsrum af li l\Iaaneder -
at udrede den tilsagte Løn, samt cmividere Kost og 
Logis, for sa:< vitlt og saa længe Tyendet forbliver i 
Husbomlens Hus, og i andet Faltl Kostpenge, dog 
ikke for et længere 'l'idsrum end 8 Uger. Kostpengen e, 
der bortfalde for den 'l'id, 'l'yendct maatte være ind-
lagt l'"" et Sygelms eller en lignende Anstalt nden 
Betaling for almindelig Kur og l'leje, bestemmes efter 
de i § 13 i 'l'yendelov for Pmrøerne af Hl. Februar 
1856 indeholelle Regler. De Husbonelen saaledes 
Jlaahvilende :Forpligtelser kunne ikke i Forhold til 
J<'attigvæsenet, saafremt 'l'yendet falder samme til 
B}Tde, 1Jegrænses eller hortfalcle ved Overenslmmst 
mellem Husbond og 'l'yende. I Forlwldet mellem 
Fattigvæsenet og Hushouden fastsætles Størrelsen af 
Kostpengene i Mangel uf mindelig Overenskomst af 
Stedets Overøvrighed efter de ovennævnte Regler. Saa~ 
fromt Husbomlen vil gøre Krav paa af Fattigvæsenet 
at erholde I~rstatning for, hvad Udgifteme til et sygt 
~1jenestetyendes l{ur og Pleje maatte andrage udover, 
hvarl der paahviler ham selv at udrede, bar lutn straks, 
efter at den syge er bleven tagen under IjægebehandM 
Jing, at gøre Anmeldelse om Sygrlommen for ved
kommende Fttttighestyrelse. I modsat Fald indtræder 
FattigYæsenets Erstatningspligt først fm den Dag, 
Anmeldelsen sker. § 31. liierrHensj11 til Lærerneste· 
rens Forpligtelse til llt yde Sygehjælp m. v. til Lær· 
lingen har <let sit Forblivende Ye<l Bestemmelserne i 
Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts 188.9 § 11.1) 
~-=----- 4 

1) Den anførte Paragraf indeholder følgende Bestemmelser; 
11Xaar en Lærling, som bor hos Læremesteren, bliver syg, 
er :Mesteren pligtig til at l>esørgc og bekoste llJqjen og 
Helbtf'dclsen, indtil I.æretiden ifølge den indgaaede l{on
trakt er udløben, eller denne af anden lovlig Grund op
hører, dog ikke mlover et Tidsrum af 6 Mnanedcr, hYm'
ltos l1an, hvis Sygdommen erklæres uhelbredelig eller noget 
betydeligt vedvarende Onde er tilføjet Lærlingen, skal være 
l)erettiget til at opsige Lærlingekontrakten til at opl1øre 
3 1Iaancdcr efter, at det Lærlingen tilstødte Uheld er 
konstateret, og fra samme Tid frigøre sig for Forpligtelsen 
til at sørge for Lærlingens Pleje og Helbredelse. -Skulde 
der vrore sluttet Overenskomst om, at J..~æreforl10ldet skal 
OJJiøses, naar Lærlingen maatte blive hjemsøgt af Sygdom, 
eller skulde der under Sygdomn1en Nive indgaaet Over
enskomst om at l1æve I~æreforho1det, frigøres Mesteren 
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J895. Ligeledes skal det have sit Forblivende 1·ed <le i Sø-
lO. April.lor l. April 18\lt, jfr. Anordning 4. November 18U2, 

givne Bestemmelser om Ilederens Forpligtelse til at 
yde Sygehjælp m. v. tj! Skibsmandskabet, hvilken 
Forpligtelse ikke i Forhol<l til Fatlignesenet kan hort
falde ved en Overenskomst imellem de paagælilende. 
Kap i te l IV. Om Forsørgelsesstedet. § 32. 
Den til Fattighjmlp trrenl.!ende har Porsørgelsesret i 
!let Fattigdisfrikt, i hvilliet det oplyses, at han efter 
opnaaet 18 Aars Aliler senest har haft 5 Aars uaf
brudt fast Ophold uden i den 'l'id at have nydt 
Fattighjælp; Jmr han samtidig haft Hjemsted i flere 
Distrikter, betragtes han, som om han kun havde 
haft fast Opholc1 paa Hovedhjemstedet. V e<l Bereg
ningen af den Tid, i hvilken 'fjenestetyemle yed fort~ 
sat O r> hold erhverver Forsørgelsesret i et Fattigdistrikt1 
skal, naar 'l'jenesteforholdet er stiftet fra en Skifte
tid til en anden (§ 11 i 'ryentlelov for Færøeme af 
16. Februar J 856), og Tyendet overgaar fra en Tje
neste til en anden, den Omstændighed, at rl,jenesten 
forluiles højst 14 Dage forinden den bestemte Skifte
dag eller tiltrælles højst 14 Dage efter srmnne, ikke 
komme i Betragtning, hvorimod Opholdet regnes fra 
den ene Skiftetid til rlen anden. J<Jrhvervelsc af For
sørgelsesret i et l<'attig!listrikt skal dog ikke lmnne 
begrundes ved et Ophold, som skyldes ~lilitærtjeneste, 
Inrllæp;gelse paa en Sindssygeanstalt, Allnormanstalt 
eller lignende Anstalt, eller yetl Indsættelse i en 
StraJfeanstalt, Arrest eller deslige. Saa!lant Opholtl 
afbryder paa. den anllen Side ikke J~rhvervelse af 
Forsørgelsesret i det Fattigdistrikt, hvori vedkom~ 
mentie umiddelbart foriwlen havde fast Ophold, hyor-
1mod JTirhverrelsen i det pangældemh~ 'I-idsrum he
tragtes som hvilemle, for saa vidt han ikke samtidig 
har hrtft et deraf uafhængigt Hjemstea i et Fattig
tlistrikt; er dette ~'ilfældet, betragtes <lette Fattig
distrikt som hans Hovedhjemste!l. § 33. Kan der 
iklm paavises noget Fattigdistrikt, som Pr for1lligtot 
til ifølge Reglerne i den foreganendo ·l) aragraf n t 

ikke i Forhold til Fattigvæsenet, som Lærlingen maatte 
falde· 1il .Byrde, for de l1am forn.n paRlagte I~'orpli,\;telser .. ~ 
I øvrigt skulle de i Tyendelorens §§ 31r 32, 35 og 3(} 
indeholdte Ucstemmelscr være anvendelige JHta Lærlingen, 
der har Ophold i Læremesterens Hus, 1tvorhos Bestemmelsen 
i Tyendelovens § 31 sanvel som den i det foregaaende 
givne lforskrift om Mesterens Ret til at opsige Kontrakten 
paa Grund af Lærlingens Sygdom ogsaa skal n:cre an
vendelig -i Tilfælde, hvor Lærlingen ikke har Ophold i 
2\-lcsterens Hus." 
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forsørge en trængenilc, bliver denne at forsørge af 1895. , 
det ll'attigdistrikt, der efter denne I,ovs Bestemmelser 10. April. 
er at anM som hrms Fødesterl. Dog simile trængende, 
der ikke, efter at Lov om de færøske Landkommuners 
Styrelse af 28. Februar 1872 er ti·aadt i Kmft, lutve 
erhvervet Forsorgelsesret i noget enkelt Sogn paa 
Færøerne. men derimod forinden havde erhvervet 
srmdan Ret i et af de tidligere i Henhold til J,ov af 
22. 11ta,·ts 1855 b estaaende Fattigdistrikter 1), for-
sørges som fælles ]'attiglemmer for hele det dengang 
hestanende Distrikt efter 'Reglerne i Loven af 28. 
l!'ebmar 1872 § 17. For de Prrostegælds Vedkom-
mende, hvor der i 1873 blev forelagen en fuldstændig 
Deling af Fattiglemmcnie, og hvor siden hvert Sogn 
har forsørget de trængende, der før l. Oktober 1873 
ere fødte eller efter opnaaet 18 Aars Alder sidst 
have haft uaflmult 5 Aars Oplwltl i samme, kan 
Justitsministeriet merldele Samtvkke til. at der frem-
tidig forholdes pa:t samme J\Iari{le som' hidtil. § 34. 
Ægte I3ørn blive at anse som fødte i det Fattig
<listrikt, hvoT Forældrene Jma don ~'id, da Barnet 
fødtes, havde et til Erhvervelse af Forsørgelsesret 
egnet Ophold, jfr. § 32, eller, saafr<>mt de intet saa-
<lant Opholrl lmnle, eller dette ikke kan mlfindes, i 
det l!'attig<listrikt, hror de til samme ~'id mre for
sr>rgelsesherettigede. § 35. Som nu•gte Børns Føde-
sted anses det Fattl&?istrikt, hvor :Moderen 'rimaa
nedersdagen før sin 1'{ edkomst lmvde et til l~rhver-
velse af Forsørgelsesret egnet Ophold, j fr. § 32, eller, 
Banfromt hun intet sa:ula.nt Oplwld lltmle, eller dette 
ikke kan ndfindes, det l!'attigtlistrikt, hvor hun verl 
sin Nedkomst var fon~ørgelsesl)erettiget. Ved lVIau-
ncder forstans Kalenrlermarmeder. § 36. Dersom 
Forældrene ]lrta 13m·nets PodseJstid eller J\Ioderen til 
et uægte Dam 'rimaanedersrbgen før Fødslen nyde 
Fattigunderstøttelse udenfor deres Forsørgelsessted, 
betragtes Barnet som født paa PorsøTgelsesstedet. 
§ 37. Vedkommende Præst har i den første Uge i 
hvert Kvartal om alle de til !mm i riet forløbne 
Kvartal mnneldte Fødsler at gøre Indberetning til 
Fattiglwstyrelsen. Denne lmr dt~, sanfrem t det Fattig
distrikt, hvor Barnet er født, efter de i §§ 34 til 3G 

1) Ifølge Lov 22. 11Ia1'ts 1855 § l ndgjorde hvert Prrustcgæl!l 
et Fattigdistrikt for sig; dog nd~jorile Thorslw.vns Kirke
sogn et særskilt Fattigdi.strikt. Med Hensyn til det sidst~ 
nævnte Distrikt jfr. Lov 16. l?ebruar 1806 § l, G.. Puktum. 
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.1895. givne Bestemmelser ikke skal betmrrtes som :B,øile-
10. April. distrikt, efter anstillet nærmere Un~ersøgelse uden 

Ophold at merldele Fattigbestyrelsen i det Fattig
distrikt, hvor Bamet skal betragtes som født, Under
retning mn Fødselen, og efter at sidstnæmte Besty
relse har erkendt l{arncts Fødehjemstedsret, eller 
denne i fomødent Pal<l er fastsat ved hojere Øn·ig
heds Kendelse, skal der om Sagens Udfald gøres 
Bemærkninu i begge Futtigllistrikters Kirkebøger. 
Kan et saadant Fattigdistrikt ikke puavises, slml der 
ogsaa herom gores fornøden Bemærlining i tlet virke
lige Fødedistrikts Kirkclløger, efter nt der er crlnrervet 
Overøvrighedrens Resolution pna, at Barnet ikke har 
Fødehjemstedsret i bemeldte Pattigdishikt. Er der 
ingen I3emærlming sket i Kirkebøgerne, skal Bamet 
anses at have Pødehjcmstedsret i det I<attigdistrikt, 
hvor det er født, hultil an<let l>evises. Udviser ved
kommende l'ræst Forsømmelse eller Skødesløshed 
med HPnsyn til lrtgtlagelsen af tlc ham ifølge nær
rærende Puragraf paahvilende Pligter, bliver han af 
Ministeren for 1\:irke· og UnderYisningsvæsenet at 
lmse med en Bode af indtil 200 Kr., der tilfalder 
den kommunale Understøttelseskasse i det Fattig
distrikt, i hvilket Podselen har fumlet Sted. § 38. 
Gifte Koner blive altid, om tle endog opholde sig 

l>aa et andet Sted, at forsørge af det Fattigdistrikt, i 
tvilket :ft[anden er forsørgelsesherettiget, selv om Sepa

ration fra Bord on- Seng er bevilget de paagældende. 
En Enke eller frasldlt J{one lJeho!der det .Porsorgelses
sted, hnn havde ved i\Ianrlens Død, eller da .t}Jgteskabet 
()pi østes ved Skilsmisse, indtil_ hun selv derefter v~nder 
.E'orsørgelsesret andetsteds. Ægte Børn under U\ AaY 
ere forsørgelsesherettigerle paa det Sted, hvor Lleres 
Forældre ell<'r den længstlevende af <hsse har eller 
vea Døden havde Borsørgelsesret. Stedbørn ere indw 
til det fyldte 18. Aar forsørgelsesherettigerle J>aa det 
Sted, hvor Stedfaderen eller Stedmorleren. som er 
forpligtet til at forsørge dem, har eller vetl Døden 
havde J3'nrsørgPlsesret. u~egte Børn og Børn, der 
forhlive hos en frasldlt Kone, ere indtil det fyldte 
18. Aar forsør.,elsesherettigede ]Jall det Sted, hvor 
:ftiorleren har eller ved Døden h:mle :B'orsørgelsesret. 
Adoptivhom muler 18 Am· ere forsorgelsesberettigede 
paa <let Sted, lm>r Adoptanli;tl har eller ved Døden 
havde Forsørgelsesret Naar rn Kvinde, der lwr 
Bøm, In-is Forsørgelse paoltviler hende, gifter sig 
med en mulen end Bomenes Fader, lJeholde disse 
11anset Ægteslmhet indtil deres fyldte 18. Aar Mo
derens tidligere Forsørgelseslljem, saafremt hnn i det 
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sidste Aar før iEgteskabet har modtaget l<attighjælp. .1895. 
§ 3U. 1) Udlændinge, der opholde sig paa Færøerne, 10. April. 
vinde kun Forsørgelsesret her, naar de erholde dansk 
Indfødsret, i hvilket Tilfælde de betragtes som for
sørgelsesberettigeile i det Fattigrlistrikt, hvor de paa 
def 'l'idspnnkt, da de opnaaede Indfødsret, efter de 
almindelige for inrlføtlte gælrlenrle Regler vilde Jun·e 
været forsørgelsesberettigede; til Erhvervelse af nyt 
Forsørgelseshjem n1edregnes det fortul for det oven-
nævn_bl 'ridspunk_t liggendG Ophold. De Personer, 
som Ifølge Art. XIX 1 Fredstraktaten af 30. Oktober 
1864 have bevaret deres Indfødsret, erhverve For
sørgelsesret paa JJ'ærøerne ifølge J{eglerne i denne 
L_ovs ~§ 32 og 3~, samt de Bestemmelser, som for 
d1sse Personers ·v edlmmmende ned 'l'mktat vedtages. 
De i Lovene om Udsterlelse nf ekstraordinære Hjem
stedsheviser uf 9. "lf.m·ts 1872 § 4 og 24. Juli 1880 
§ 2 omhanrllede Udgifter blive knn at ufholrle uf 
Statskassen, suafremt_ den paagæ:ltlende ikke pna den 
'l'id, da der bliver S~orgsmnal om at yde :Fattig-
hjælp, har erhvervet JJ orsørgelsesret i en Kommnne 
her i Landet i Overensstemmelse med tle gældende, 
deriblandt foranstaaende, Bestemmelser. Udenlandske 
Kvinder, der indgaa JEgteskab med danske indfødte~ 
vinde herved Forsørgelsesret efter de sa1nme Regler 
som indfødte Hnstmer. JJ'oranstaaende Ilegel skal 
ikke være til Himler for, at der Ye<l tmktatmæssige 
Bestemmelser under :B1orudsretnin~ uf Gensillighed 
:indrømrra~s et fremmeU Lanels lTnttersaatter At1gal1g 
til at >inde Forsørgelsesret her i ]~andet lige med 
indfødte. § 40. 1) Inrlfødte. der ere bleme Stats
horgere i et fremmed Land; tahe, for s:m vidt og 
saa længe de ifølge Lovgivningen ikke kunne udøn; 
rle til Ind.fødsret knyttede Rettigheder, ogsaa deres 
Forsørgelsesret paa ] 1ærøernc. Nanr de paa ny ind· 
træde i disse Rettigheder, blive tle at anse _forsør
gelsesberettigede i det Fattigdistrikt, lmJr de forimlen 
deres Erhvervelse af StatsborgetTet i det fremmerle 
Ijand senest lmvde Forsørgelseshjem, indtil de e!ter 
de ahnindelige J{egler lmve erhvervet et nyt ] or
sørgelseshjem. § 41. Alle8pørgsn11tal om træugeniles 
}-,orsørgclsessted afgøres fra den l. J auuar l OHO at 
regne efter denne ]~ovs Itegler. !i 42. Er <ler intet 
Futtigtlistrikt, der i 1\It,dfør af ile i dette Kapitel 
indeholdte Regler kan anses for den trængendes 
Forsørgclsesstea, skal han forsørges af det Distriktt 

1) Ved §§ 39 og 40 maa nu mmr1ws den fol' lwle Tiigtt gæl~ 
denile Lov 19. lJlarts 1898 om Erhvervelse og FortaUelse 
af Indf.,dsret. 
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1896. hvori han befindes h·ængenilc til offentlig Under-
lO.April.støttelsc, eller, for saa vi<lt d<'r for hans Vedkom

mem1e pauhviler nogen anden fuld l>'orsorgelsespligt, 
da af det Distrikt, hvor l>'orsørgeren har Ophold; 
men i saru1anne 1,ilfælde blive Omkostningerne Ted 
I•'orsørgelsen efter at være godkenrite uf Amtmanden 
at godtgøre uf Amtsfattigkassen. For saa vidt der 
fru Udlandet stilles l>'orlungemle om Modtagelse til 
Forsørgelse i Danmark af en trængende, der intet 
Forsørgelsessted hnr i nogen dansk KommunB eller 
noget fterøsk Jfattigdistrikt, og dette }.,orlangenUe af 
Indet1Tigsntinist.eren skønnes at nmat.te imødekommes, 
og vedkommende tnengende eft.erOverenslmmst mellem 
Indenrigsministeren og Justitsministeren henvises til 
Forsørgl~lse i et Fattigiiistrikt paa Færøerne, skulle 
de yecl Forsørgelsen foranledigede Ud:.,Yifter erstattes 
Distriktet af Statskassen. Kapitel V. Om For
sørgelsesmaaden. § 43. De fattige forsørges enten 
ved Understøttelse i Hjemmet eller Anbringelse i 
Pleje hos private eller ved Optagelse i Forsørgelses
anstalter. Det skal herefter med den i Stvkke 3 1) 

nævnte Undtagelse vmre forbudt nt forsørge fattige 
ved rtt lude dem gaa paa Omgrmg i Fattigdistriktet 
s•mvel som at smtte f:tttip;es Modtagelse til Pleje og 
}jlorsørgelsc til offentlig Licitation selv mellem Di~ 
striktots Beboere. Saa længe der iklm findes For~ 
sørgelsesanstalter pna Færøerne, lmn l:.,orsorgclsc af 
fattige, som det patt Gmnrl uf Drikfældighed, Ufor
<lrngelighed, Lyst til Omflakken eller andre Iignemie 
Aarsager ikke er 1nuligt at faa anbragt i fast Pleje, 
dog undtagelsrsvis, naar Overøvrigheden dertil giver 
sit Samtykke, ske ved, at de gaa Jxut Omgang 1nellem 
Distriktets Slmtteydere i Forholr til den dem pau
lignede Kommuneskat. § 44. Fattigbustyrels<m har 
at drage Omsorg for, at de trængende ikke savne 
det norhendige til Livet" Ophold ell<n' tilhørlig Kur 
og Ple>jL~ i Sygdomsti1fælt1e, men i øvrigt hest~mmer 
den, lnorledes l!.,or;;ørgelsen nf hver ønkclt fathg skal 
finde Sted. Fattigbestyrelsen kan til Hjmli' ved Cl'il
synet m1nævnø nogle dertil skikkede og vil ige 1\Iænd 
og .~{vinder .. Der udnærnes .:saa mange, .som .Fattig
bestyrelsen efter Fattigr1istriktets Størrelse og de fat
tiges Antal anser for nødvendigt. Deres. Opgave, der 
nærmerp kan hestemmes ved en af F::Ltbgbestyrelsen 
udfærdiget InsiTilks, skal vmre jævnlig at tilse de 
fattige, særlig de gamle eller svagellge, og for saa 
vidt nngaar dem, der unelerstøttes i Hjemmet, at fore 

1) -::~: 3. Pnnktmn. 
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'rilsyn med, hvorledes de anvemle den ydede Under- 1895 . 
.,støtte1se og forsørge og opdrage dPres Børn, smut 10. AjJril. 
hvorletles deres Forholt1 i det hele cre. Om fore-
fundne lilangler have rle at gøre Indberetning til 
Jlattigbestyrelsen, ledsaget uf ]'m'Slag til tlisses Af-
1Jjælpning, ligesom de, naar der fremkommor BegæM 
ring om Fattighjmlp, eller <le paa anden JilmLC!e hliye 
vidende om, at nogen indenfor det dem anviste 
Distrikt trænger til Hjmlp, have ut histua Fattig
bestyrelsen vet1 ]'orholdenes Urulersøgelse og ved Be
stenunelsen af, hvad og hvor meget der bør ydes. 
])en1 der efter sit JTorhold ilrlw egner sig til Under~ 
støttBlse i Hjemmet, kan af Fattigvæsenet l1envises 
til at modtage Hjælpen i en Porsørgelsesanstalt (Fat-
tighus, lJ'nttiggaard eller Arhejdsanstalt), naar saa-
{}ttnne maatte blive tiln~jebragte paa Færøerm~. ..::'Egte~ 
folk, s;om intlsættt~s til .Forsørgelse paa anadanne An-
stalter, maa., forudsat at de fore et hæderligt Liv, i 
Jleulen ikke skilles all og da kun for kortere '11id. 
me3minllre c1et ønskes af nogen nf }Jarterne. Fattig~ 
bestyrelsen kan efter Lmgens Anbefaling in<llægge 
enhver, som i Sygdomstilfæltle trænger til Hjælp, paa 
I•'ærø Amts Hospital i Thorshavn eller de Svgehuse, 
som senere maatte blive oprettelle paa Bferøerne. 
!l 45. 13ørn, der ikke lorsflrges i Porhindelse med 
derf's Forældre, skulle anbringes i Pleje hos ]Jaalide-
lige l)lejeforroldre og tilses sa:n-r•l af Fattigbestyrelsen 
og dens Ji[edhjælpere som af Smulhedskommissionen. 
Efter deres Udskrivning af Skolen smttes cle nnrler 
ttlmindelige l!1 orhoh1 i fast 11jeneste eller Lære, nwn 
forblive siaaende under Fattil-(hestyrelsens Tilsyn og 
1\Iyndiglwd, indtil de have fyldt deres 18. Aar. § 46. 
Fattigbestyrelserne ere metl Hensyn til Maaden, lrror-
})Ua de fattiges Forsørgelse sker, underkastet 'lllsyn 
af On;røvrigheden. For saa vidt der paa Fn~røerne 
nmatte lJlive oprettet I?attig- og ArlJejdsanstalter, skal 
i det min<lste en Del af enhver satuhu Anstalt smr-
lig værn indrettet JHt.'l nt moUtage Personer, der ved 
Ufotligelighe<1. Dovenskal,, Drikfæhlighed eller amlen 
Uorden give }forstyrrelser og slet Eksem1wl. Indtil 
en smH1tm Anstalt mnatte hlire oprettet, kan 1J'attig-
1Jestyrelscn anhringe saudnnne trængende .. ·i nfsides 
liggende Bygder under stræng Opsigt. For enhver 
lforsørgelsesansta1t skal der udfærdigf:s et Reglement, 
der fi}Jproberes af ,Justitsministeriet, og hvori inde-
holdes de forn!J(lne Bestemmelser om Anstaltens Belæg-
geise og Benyttelse~ om deus Bestyrelse og Bestyrelsens 
l\lyndighcd over for .Lennnerne, om disses Hettigheder, 
Jj\npligtels01· og Forplr•,jning, om diseiplina:re Straffe 
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1895. m.m. Kapitel YI. Om Fattigvæsenets 1\fyndig-
lO.Apri!.hed og om Fattigunderstøttelsens Virkning 

paa d en trængendes retslige Stilling m. m. § 47. 
Den Understøttelse, som en Person efter sit fyldte 18. 
~~ar har oppelmaret af Fattignl!senet, ]{Ull dette fordre 
erstattet saavel af ham selv i hans levende Lin~ som i 
lmns Dødsbo. Dog skal den Fattigvæsenet her tillagte 
}Jrstatningsforddng ikkun kunne gøres gældende i 
-paagmldendes lovende I~ivc, saafremt det af Fattig
bestyrelsen paa hans Opholdssted skønnes, at han 
har Eme til at udrede Erstatningen uden sely at 
komme til at mangle det fomødne til eget Under
hold eller Opfyldelse af den ham paahvilencle l!'or
sørgelses'jlligt. Ligeledes slml Hetten til at fordre 
Erstatning i den understottedes Dødsbo, for saa vidt 
hun efterJacler sig Enke eller Børn, over for hvilke 
der paahviler lmm fuld Forsørgelsespligt, være betin
get nf, at <ler efter Skifterettens Skøn ikke de!Ted 
herøves Enken eller Børnene det fomødne til dBres 
Underhold. Fattignesenets og Skifterettens Skøn i 
ovennævnte Henseende kan indankes til Orerøvrig
hedens Afgørelse. Den Understøttelse, der af :b'attig
vmsenet er yrlet et foræltlreløst Barn, som dør, for
inden det har fyldt sit 18. Aar, skal .Pattigvæsenet 
være berettiget t1l at søge erstattet i den }1aagæ1den
des Dødsbo. ~ 48. Naar en Person, der tidligere 
har modtaget ]'attighjælp, ikke i de sidst forløbne :1 
Hegns1mbsnar har modtaget saadan Hjælp til sig selv 
eller dem, hvis J!'orsørgelse helt eller delris pauhviler 
ham, skal den Understøttolse, hun i sin 1'id bar mod
taget, 11aa lmns derom fremsatte Begæring: eftergives 
ham, saafremt han ikke ved Dom er fnnrten skrldig 
i en i døn offentlige l\[ening vanærende Handling, for 
hvilken han ikke har erholdt .Æresoprejsning, eller 
er under Tiltale for en saadan Handling, og det der
hos ikke af Fattigbestyrelsen pau huns Opholrlssted 
skønnes, at l1an lHtr J~me til at tilbagebetale Under
støttelsen uden selv at komme til at mangle det for
nødne til eget Underhol<l eller Opfyldelsen af den 
ltam pauhvilende Forsorgelses1lligt. :VJftergivf•lse kan 
tinde Sted, naar den paagældcnde ikke har modtaget 
Fattighjælp i Løbet af det sidste Aar. § 49. :Fattig
væsenets Erstatningskrav stanr tilbage for enhrer den 
paagu.'lclende trængende pauhvilende Gmld, for saa 
vidt denne hidrorer fra ~,Ol1Jligtelser, der ere pna
!lragne før Understøttelsens Ydelse. § 50. Fattig
væsenet er berettiget til, naar vedvttrende Battig
understøttelse er ydet, at registrere den understøttedes 
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Ejøn<lele onmt lade <len foretagne Registrcringsfor- 1895. 
1·etuing tinglæse med den Virkning, at de senere af 10. April. 
]~jeren uden lf'attigvæscnets SamtyJdm foretagne 
Dispositioner over det registrerede ere ugyltlige i Forw 
hold til Fattigvæsenet Por Tinglæsningen erlægges 
intet Gel1yr. § 51. Enh r er, <ler nyder Fattigunder
støtte1se, stnar, saa længe Hjælpen vnrer, under Fattig
væsenets 'l'ils.rn. Den trængende, som anbringes i 
<m Fattiggunni eller Arhejtlsnnstnlt, er forpligtet til 
"'.t mlføre ethYert til hans Emer og Kræfter svaremle 
Arbejde udenfor Anstalten, som paalægges nf An-
staltens Bestyrelst', uden Ye<lerlag; dog lmn han ikke 
mllejes til Arbejde for primte mod sin vilje. Ingen 
trængende kan vægre sig ved at lntle sig forsnrge 
udenfor tlen forsørg(}lsespligtige Kommunes Grænser 
ved dennes Foranstaltning. Y ægrer den trængmule 
sig ved nt lade sig unlninge i en :H'orsørgelst~sanstalt, 
kan :FatHgbcstyrelsen forlange Politiets 13istaml til 
hans Anbringelse der. Ingen tra•ttgende maa uden 
~Fattigbestyrelsens Samtylclw forlade den l:'orsørgelses-
anslalt, hvor Jum er unlmtgt. § 52. J~thvert Steds 
Fattigvæsen har at føre nøje Tilsyn med, hvorletles 
:Forældre, der nyde wdmrende Fatligmu1erstottelse 
udenfor Forsørgelscsanstaltcr, opdrage tleres Børn, 
og naar de .. uagtet given Paumindelse, iklw forsvar-
ligell forsørge eller helmudle Børnene, eller nnar ~le 
vedblivende und<hage dem den loYlwfalPde Unrlerns-
ning eller holtle Børnene til Belleri eller ikke afholde 
dem derfra, bor Børnene efter tlertil fm Overønig-
heden erhvervet Bemymligelst~ tages fra_ l!"oræltlrene 
og anbringes andetsteds paa forsrarlig 1\lnadP. § 53. 
J?{n· Forseelser, som stride mod Ordr•n og Sædelighed, 
saasom Overlun·iglmt1 og 'rrodsiglwd mod foresatte, 
Drukkenskab, Uforligeliglwtl, 1\[odvillighetl til Arl1ejde 
oft Bortgang frn anvist Arbejde eller Op1wll1ssted 
nilen dertil erhvPrvet 'l'illatlelsl\, Bortgang ntlen 1'il-
ladelse fra den Arbejds- eller Eorsørgelses·Anstalt, 
hvor yodkommende er anbragt, for slmdcslns Omgang 
1ned eller Forransl~ning af Jfattignesenets Ejendele 
samt for nnden oilentlig eller huslig Udyd og Uorden 
kan . Fattigbestyrelsen paa det Sted, hvor de l'ersone r, 
son1 nyde offentlig ;Fattighjr:elp og lmvr~ forset sig, 
have Ophol<l, mtj(l Samtyklw i hvert enkelt Tilfælde 
af Landfogrlen, rkenrle dem Straf af HenSlettelse i 

'Fængsel eller til ~rrangsarbejde~ dog ikJw udover et 
'l'idsrum af 6 1\IaanedeJ·. Por Tnmgsarhejllstmsta1ter-
nes Vedkommende kan .Tnstitsministeren inth·illigo i, 
at th~r i Reglementerne for disse optages Bt>stemmel-
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1895. ser om, at Anstalttms Bestyrelse, efter dertil af Ste-
10. c~ p ri!. dets Politimester i hvert enkelt 'l'ilfælde merldelt Sam

tykke, for t,l'l·overe Uordenør kttn ikende I.Jemmerne 
Cellestraf, dog ikke for længere 'rid em) højst 2 
l\Iaanerler. at denne Straf Pfter Omstændighederne 
kan skæ1:pes vNl }i,orhrydelse af Overarbejdspengo 
eller NægtelsP af at amende disse eller reel Ude
lukkelse fra Arbejde, dette sidste dog kun for en Tid 
af højst 14 Dage~ smut at Anlæggelse af Sprr~nde-
trøje kan hriug,:s til Anvendelse nnder <le i Arrest" 
reglementet n.f 7. 1liad 184(] Litr. B § 12 angivne 
Betingelser paa Lemmer, hrem Cellestraf er ikendt. 
§ 54. Naar en iliandsperson i J,ø!Jet af de sidste f> 
_ttar imlenfor Kongerigets Omraade l1ar nydt Pattig
undersottelse, som iklw er tilbagebetalt, er llrm ikl<e 
berettiget til at inclgaa .r}]gtf~s1mb, mcdminflre ]~attig
bestyrelsen for lwns Jcorsørgelsesdistrikt dertil nwd
deler Samtyldm. En udenlandsk J\Iandsperson, som 
ikke har vundet lt__,orsnrgelsesret i et dansk :Fattig
distrikt, kan ikke imlga:t .tEgtt:ska]l ptHL Frerøern(', 
forinden luu1 fra sit Hjemland l1ar tilvejebragt 13evis~ 
for, at han med J<'mnilio og, i Tilfæltle af hans Død. 
hans Enke og umyndige Børn i 'l'mugstilfælde Tille 
lJlive modtagne i deth•. Dog kan .Justitsministeriet 
hcvilge Undtagelse 1Jerira, nanr sær<1eles OmshPtulig
heder tale derfor, og navnlig hør saadant Bods ikke 
fordres, nanr j den Jlilfl~ældendes Hjemland danske 
Undersaatter kunne indg:la .2Bgtes1mh uden ut tUrejo
hringe det. Udviser en gejstlig f'llet verdslig Em-, 
hedsinand Forsmnmelso eller Slwdesløshed me<1 Hen
syn til hgttagelsen af foranforte ltegler, anses ha11 
af vedkommende l\finistcr nwl en Bode af indtil 200 
Kr., der tilbider vedkommende kommunale Under
støttclseskJtSse (Kapitel II). Kapitel VII. Om F o r
holrlet mellem Distnkt<!rnc med Hensyn til 
Pattigund ersto ttelsens U cl re rieise, 'l'ilhage
hetaling m. v. § 55. Det J<':tt!igrlistrikt, hvori en 
Person bliver trængende til offentlig Understøttelse, 
Rknl, om det end ikke pnahviler det endelig nt af
holde de dertil medgntwnde Udgifter, være pligtigt til 
at forsørge ham. saa længe, indtil det enten ved Aner
kendelse af vedkomnwndC J?attighestyrelse, eller i fm·~ 
nødent }<'ttld ved højere llfymliglwds Afgørelse, er 
bestemt, hvilket Distrikt der vil have at overtage Por
sørgelsen. JJ'ctttighestyrolsen skal drage Omsorg fm·r 
at den trængencle, naar han begærer 'Onderstøttdse, 
som er Genstand for Ro-fusion, straks afhøms om: 
a) Navn, Alder -og Fødested, samt for gifte l)ersoners 
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og Enlcers Yeflkomnu;nde YiolsestL'l-,4' og Vielsesste{l 1895~ 
b) i hvilke Fattigdistrilrter lum siden sit fyldte 18. 10. April. 
Aar lmr haft Ophold og hvor længe i hvert af disse. 
c) om han tilfom har fane t Understøttelse llf Filttig
Tæsenct og i hvilke Distrikter. il) hans 'frang og 
Aarsugen hertil. Den stml!m1clne Afhøring, hvori 
optages -de, ønige Oplysninger, der uwat.te være af 
Betyilning for Utlfinclelst:n af hans l~orsHrgelseshjem, 
skal straks 11edskrives, tlateres og forsynes med Under-
skrift saavel af den, der h11r optaget sanune, som 
ogsaa saa 'Vitlt muligt af den trængende selv: der 
derhos tillige skal affor<lres <le Legitimationspapirer, 
hvoraf han' mantte være i .Besidtlelse. Undl:tdelse af 
den befalede Afhøring medfører J!'ortltl>else af Retten 
til at fordre Erstatning for den ydede Umlr•rstøttelse. 
for Stlil yidt Fattigbestyrelsen ikke paa anden fyldest~ 
gørende l\[aatle kan godtgøre, at den }J:utgmldentle 
var trten;<enr1e til :Fattighjælp. Det tilkommer det 
Distrikts JTattighestyrelse, hvor en trængencle op110l-
det· sig. at ta-ge Bestemmelse om Understøttelse:Smaaden 
og St<iiTelsctl af den Umlerstøttelse, iler skal til<leles 
ham, mlen Hensyn til om Udgifteme entlclig slmlle 
afholdes af <lette Distrikt eller ikke. !j 56. Genstan<l 
for Erstatning er enhvm· Understøttelse, der inden-
for clt~ for Ydelse af Fattighjælp drarrne Grænser og 
mHler Iagttagelse af Jforsl\:rifte111e i den fon~gauende 
Paragraf er ydet af Pt J''attigtl.istrikt til en ikke 
sammesteds forsørgelsesberettiget lJerson. lierfra und-
tages dog: a) Udgifter til Læge og .Jordemoder samt 
Iiegravelsesomkostninger; h) enhver Un<lerstøttelse, 
som har h estaaet i en Y delse1 der som Genstand for 
Pligtarbejde eller af andre Grunde ikke behøver at 
medføre U dbetalin:.: af Distriktets Fattip;l<llsse, f. Eks. 
Befonlring til og Budsenrle]se <1fter T_;rr>ge og tTorde-
moder, afsindiges Bevogtning m. m. c) de til Brev
veJrsling i Fattigsager metlgaaende Udgifter. De under 
a, h og c nævllte UnderstØtte1sm· betragtes i Borhold 
til den nn<lerstottede overhovedet ikke som Fattig-
hjælJ>. Y etl Begravelser, der ske for Eattigvæsenets 
Regning, og verl Daal> af Bom, der ere eller hvis 
:Forældre ere under li'attigvæsenets Fors(Jrgelse, er-
lægges ingen Betaling til Præsten, Kirkebetjentene 
eller Kit·ken. § 57. Af de Omkostninger, der i ]\fed-
før af foregaaende IJaragraf cre Genstand for Refu-
sion, kunne tre l!"~jenlellele forlanges p:otltgjorte af det 
forsørgelsespligtige Fattigtlistrikt'). Har Understøt-

1) Jfr. Iudm. Sh-r. 4. Februar 1890, 
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1895. teJsen hestaaet i Naturalydelser, og Enighed ikke er 
10. April. opnaaet mellem de in teresseTede Fattigdistrikter om 

disses Værdi, hestemmes den af Amtmanden, der 
ligeleaes hm· at afgøre ethvert Spørgsmaal, der maatte 
opstaa om, hror vidt en ydet UndeTstøttelse har været 
nødvendig, og om de anvendte Omkostninger kunne 
Hnses for passende. § 51!. I ethvert Cl'ilfælde, hvor 
et Fattif(distrikt vil kræve Erstatning af et andet for 
ydet Unrlerstøttelse, pauhviler det Fattighestyrelsen, 
untler Erstatningskran'ts Fortabelse, utlen Ophold at 
xmstille dPn fornødne Undersøgelse til at mlfintle det 
erstatningspligtige Distrikt og Ufortøvet meddele det
tes Fattigbestyrelse Un<lerretning om <let indtmfne 
Cl'rmJgstilfælde og de i tlenne Anledning iværksatto 
Foranstaltninger samt at andrage paa Erstatning af 
tle til Understøttelsen medgnuende Omkostninger, saa
Tel som efter Omstrondighecltn1le }JfUt den trænge~cles 
)[odtnaelse. saa snart hans Hjemsendelse kan Jmde 
Sted. 'll[eddelelsen skal m;re iedsaget af den i § 55 
ummeldte Afhøring samt af de tilsterleværenrle Legi
timationspa]Jirer eller hekræftedt' Afskrifter af samme. 
§ 59. Det Ji'attigrlistJ1kt, til hvilket det i den fore
gnumule Paragraf ommeldte Andragende rettes, har 
snarest muligt at hesvm·e samme. Afbl)vm; der ikke 
inden 4 Uger efter Amiragendets l\Iodtagelse et fyl
destgørende Svar, 1Hn Distriktet, for saa vidt det har 
Forsorgelses!>ligten, fortabt enhver Indsigelse mod 
den ydede Understøttelse, og kan i de 'rilfmlde, hvor 
der er stillet Forlangende om den tramgendes 1\Iod
tagelse, og hvor rlenne er bleren opholdt ved Und
ladelsen af at svare i rette 'l'id, <'fter Omstænrlig
hederne tilpligtes at erstatte det Distrikt, hvorfra 
Andragendet nr 1wmmet, dets- Ud:,rifter med disses 
fulde Beløb for det 'l'idsrum, hvor Hjemsendelsen 
suniedes er bleven opholdt. Bliver Svaret benægtende, 
Jlaalwiler det det sitlstnæmte Fattigdistrikt ufortøvet 
:ti foretuge de videm fm1HHlne Skriclt til det erstnt
nings~Jlibriige Distrikts Udfindeise og Omkostninger~ 
nes l<,rstntning .. § 60. I det seneste f\ Uger efter 
Udløhet af ilet Halmar. i hvilket en lJnrlerstottelse 
er ;ydet. bliver Re:,rning' OYCl' de nwdganede. Omkost
ningt'r ftt tilstille det erstatningspligtige Fattigtlistrikt, 
for sart ,·i<]t dette til den 'l'i!l har knnnet mlfindes, 
op; Omkostningen1e have kunnet opgøres. 'l,ilsidesæt~ 
telse af dennB :Porskrift lmr '1'11het af Fordringen 
}HH\ Omlwstuingmnes Erstatning til ]"~ølge, og skal 
s~awl i dette som i de i §§ f>5, 58 op; fl!l omlmmlled(l 
'l'J!fælde redkommen<le Futtigbestyrelse eller de af 
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dens JiiecUemmer, hvem rlet Distriktet pauførte 'l'ah 1895. 
særlig maa tilregnes, holde flet slnulesløst derfor. lO, April. 
l_)ua Rebmingen hlive de enkelte Udgifter saa vidt 
muligt h\,er især nt angive, medmin<lre den trængende 
har været indlagt . paa et offentligt Sygehus eller en 
anden Anstalt, for hvis Aflwnyttelse der m· fastsat 
en hestemt J3eta1ingr i hvHket ~Vilfmltle denne uden 
Eftervisning at de enlwlte Udgifter kan lregges til 
Grund for l~rstatningskmvet. § 61. Om der end er 
Personer, som prrrt_ Grund a-f Fnmilie~ og deslige }'or-
hold (jlr. Kup. III) <•re pligtige til at forsørge tlen, 
-der udenfor sit Jforsørgelseshjem hliver trængende 
til offentlig Understøttelse, kan dog det :Fattig!listrikt, 
der foreløbig maa komme ham til Hjælp, me<l Hensyn 
til hans 1\[o!ltagelse og Ierstatning for de anvendte 
Bekostninger holde sig til det Distrikt~ hvori han er 
forsørgrlsCsherettiget, og dette vil derefter have at 
søge I~rstatuing hos Ve1llwmmcmle. § 62. Nanr der 
ikke paa mulen Jifnude bn tilYejelJringes llevis for 
de laktiske Omshem1ighedor) hvorpaa Afgorelsen rrf 
sj?ørgsmaalet om Pn trænge!tdesPm:sørge~sessted beror, 
1l rver tlen pnagroldendP8 lHlsagn 1 saa Henseende at 
anse som bevisende. saa;fremt det er fuldkomment 
bestemt smnt saa. fuldstmmligt og nøjagtigt, at det 
kan antages, at han har tilforladelig Kumlskah r1crom, 
og der heller ikke er andre Omstæncliglwder for~ 
haamlen, som svække Troværdigheden nf lmns For
k1m1ng, hvilken i øvrigt, lor at der kan ti~lægges døn 
den ommeldtc Betydning, hør være afgrren til et 
Politiforhor under l~ds 'l'ilhud. § 63. Opholds- og 
'Forsørgelsesdistril~tet ]urreligeAdgang til at fon1re tlen_1 

der modtager Fattiguntlerstøttelsc, lljemsPIHlt til dette. 
For r-ulig stillede l)ersoner, der ikke have fast ErhverY 
og ikke samlere med nmre Slægtninge som ],oræhlre, 
Børn, Søskende ell(~r med lige saa nær besvogrede, 
s::u1.vel som for Uc1læm1inge og for tilrejsende samt 
for l)t)rsoner. der i I.~øbet af tlet sidste Aar have 
va~ret straffmie for IJøsgængcri eller Betleri, skal det 
være tilstrækkeligt til at begrunde Hjemsemlelscn, at 
de morHage offentlig Futtigunderstøttelse. I øvrigt 
skal :Frtttigvæstmets Ret til at forlange lljemsenr1elsen 
iværksat være l1etinget af, nt Understøttelsen udgør 
en væsenlig Del af, hvad 1Ier mndgaar til clen træn
gell(les Ft~rnødenln~der, at den i lo~obet af dø 2 sidsh~ 
Am·, for HIH5rgsmualet om IIjemseJl(lelscn rejses, har 
urlstrakt sig over et 'l'idsrnm af mindst O l\[aanedert 
~eller at tlcr er Grnnå til at antage, at den vil vmre 
vedvarende for et saa langt 'ridsrmn, samt at Hjem-

(9) 24 
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1895. sendelsen kan ske u!len rt:esen1ig at forringe den_ 
lO.April.trængendes Adgan~ til at slmhe sig st:>lvstrondigt 

l~rhverr. Nuar .f]~gtefolk, hvis L1~gteslnth ikke er 
endelig ophævet, leve adskilte fm hinanden, skal den 
Understøttelse~ der ydes Hustruen! kunne begrunde; 
Hjemsendelsen af hende, men derimod ikke af J\Innden.-, 
Ligesom Meningsulighed mellem O}lholils- og ]j"or-~ 
sørgelsesdistriktet om, hvor vidt Betingelst•rne !or en 
Hjemsemielses Iværksættelse foreligge, vil være at 
af1røre efter Reglerne i nærværende l~ors § 70, saa
ledes sl'ltlle de der nævnte 1\Iyndighed('r, ]n:or sicrlige
Omstæudigheder tale derfor, saasom at den h·ængenrle 
i de 2 sidste Aar har l1aft fast Bopæl i Distriktet 
urlen at have nydtFattigunderstøttelse, kun u e hestemme, 
at han ikke mod sin Vilje kan hjemsendes. Dersom 
den. der nyder vctharcnde Understøttelse i sit 1!-,or
sørgelsesrlistrikt, tager Ophold i et andet Distrikt 
uden Samtykke af lwgge Distrikters Fattigilestyrelser 
er Opholdsdistriktet herdliget til at lade ham hjem
sende, og de det ved muHlan t Ophold og Hjemsendelse 
rmadragnc lidgifter blive at erstntte af ]~\n·sørgelses~ 
distriktet ml'<l deres fulde Beloh. Horn, som efter 
Bestennnelsen i § 38, sidste Stykkt'. ere forsørgelses
herettigede i et :!ndet Fattigdistrikt end deres ~foder 
eller Stedmoder, kunne, saa længe lmn eller hendes. 
lifand lever, ikke fordres hjemsendte til :Porsorgelses
stedet, men blive i Trangstilfmlde at understøtte Rf 
Borsøl·gplsesdlstriktet med et TJengehidrag, som f:lst
sættes af Opholdsstedets Overønighe<l. § fi4, For
inden en trwngenrle hi<'msendes fra Opholdsstedet til 
det erstatniJ1gsi)ligtige Fattigdistrikt, llør sidstn:-uvnte 
underrettes omJ naar Hjmnsendelsen findc•r Bted, og 
paa hvillæn 1\Iaade den iYærkswttes. JijemsP!Hl<'lsrn 
skal stedse ske paa den efter Omstændighedernø 
hilligste l\lJJade, saa vidt mulip;t til :Fods. § 65. Ve<l 
Hjemsendelsen n f en tra:ngende h liv c~ r dnt at JlflHSCr 
at h:1n c•r forsynet med de Jornodne Beklædnings
g-Pnstande, at ltnn ild;:e er hefæugt med F1wt ellm
:indre smitsonnnc~ Sygdomnw, samt at hans 1-Ielhreds ... 
tilsbuul ikke er til Hinder for, at Hjemsendelsen 
h-ærksmttes. § 66. lifodsætter den trængende sig 
Hjemsemlels<'nr er l?attignesc:net berettiget til at kr:rwe, 
Politiets Ilistaml til dPns Inerksmttels<'. § 67. Ud
gifterne yed trmngenU('B Hjem5{'1Hlelse~ ch')nnHlel' ind
befattet Udgifter til Beklædningsgenstande og Be
-vogtning, blive med de i denne Jlttragraf samt 5B 42t 
6H og GH angiYnP Um1tagelser :1t afholde med eu 
,Fjerdedel af det afseuden ile; Distrikt og tre .Fjerdedel<" 
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af :Forsorqelsesdistriktt't. Sk<'r lfjPmstmdelstm fm 1895. 
Cdlandet, 'udreder Forsørgelsesdistriktet hele Udgiften lO. April.: 
ved Jforsem1elsen fra Lanflets G-rænse. J:lvor ]for~ 
s<mdelsen omv<mtlt sker til et Sted, hvorfra Erstatning 
ikke kan erholdes, udredes Forseudelsesmlgifterne af 
Amtsreparlitionsfomlen. § 68. I'ersoner, der skulle 
løslades efter udstaaet Straf i 'l'horshnvn, ville, naar 
de befindes erhvervsløse og begære ]fattighjælp~ af 
I;andfogden være at l1jemsende til deres Forsørgelses-
stecl; fOr saa vidt sandmme l)ersoner ikke .selv kunne 
afholde Udgifterne ved deres Hjemsendelse, lm.r J~or
sørgelseBtlistriktet at erstatte disse med deres fulde 
lieløh. Hjemsendelse fra Straffeanstalter udenfor 
Fænwrne sker for Statsk"assr:ns Ilegning. § (}U. 
}"~attighestyrelscm pau et Sted, lrror en Person et' 
forsørgelses berettiget: er pligtig tilpaa dennesBegæring 
lillirug i Udlan<let at med<lele ham Yidneshyrd herom 
smrn~l som om, at han mell J~amilie og) i rrilfælde 
af hans Død, hans EIJ1H1 og umyndige J3ørn ville 
blive modtagne til ,Porsørgelse :i PorsørgPlsesdistriktet, 
saa længe de "iJdæ ere blevue Statsborgere i en frennm~d 
Stat elfer i Udlandet have yumh:t }"!orsørgels<jsret efter 
<lettes Lov. § 70. 1\Ieningsuligherl mellem 1'~ttti~
distriktane om de aem ifølge dl'nne I .. ov i th)rC'S ind~ 
hyrdes Jcorholcl paahvi!entle Forpl'gtelser nfgøres af 
Amtmanden. Dennes KemleJser kunne ind,mkes for 
;JustitsrninisterPn. som overhovedet Pr ilcn nverste 
Myndighed i :Pa{tigsagcr paa Pa~roerne. J?or saa vidt" 
der ikke fon•llgge srerlige Omstæurlighcder1 kan sandan 
Imlankning ikke ske s<mere end G J\Iaaneder efter 
Kendc!lsens Afsigelse. Yiser det sig, at et lhtttig~ 
distrikt vetl hegaaede J\Iislighetler er hlevet l>efriet 
fra en summP paal1viluntle .l!"'orsørgelst~shynh~: kan det 
afJustitsministt:n"n bestemntm;,at JWagmldendø Distrikt 
<lesungtet helt eller dt~h·is skal h:r~re Omkostningerne 
ved Yl~dkonnnendt~ trængendes fn•mtidige Forsørgelse. 
De af vetlkonnnenJe overordnelle Myndigheder i ~Iedfør 
af denne l;oV i F:.tttigsager tl'ufne Afgørelser kmnm 
ikke indbringes for Domstolene. § 71. :For sart vitlt 
noget l\Iedlem af en Fattigbestyrelse i sin YirluH)mhecl 
S(ini· Saathtll ·gør sig Skyldig i ·et "J?orhold, ·Jer ·nHt:r 
stilles i Klasse med de i §§ 13:1, 134 og 141 af al
mindelig horgerlig Straffelov af 10. ]iClJ?~uar 1BGU om-
meldte Emlwdsforbryllelser, kan luuJ anses med Straf 
eftPr hemel<ltc Lovs § 144. Kapitel VIII. Om 
Udgiftorne j AnlC'dning af sæTLige ~:Prangst:il-
f a·- l d e m. 1n. § 72. De Omkostninger~ der udredes af 
tlet o!Ientlige til Opdragelse, Underhold og l~orsørgclse 

(9*) 24* 
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1895. af hlhule, døvstumme, Idioter og sindssyge~ hetmgtes 
10. ApriL ikke som Fattighjrelp, for saa vitlt der i denne An

ledning ydes Billrag af Amtsfattig1m.ssrn i On:rens
stemm(elso metl § !l. · § 73. Udgifterne til Kur og 
PlejP af Personer~ der som lidende af -renerisk Sygtlom 
m·e hlenu~ tagne muler Kur for offrntlig Regning i 
lienhold til I!'orskrifterne i Lor om }foranstaltninger 
til at nuHlarlwjde den Y<"l>erislw Smittes Udbredelse 
nf 10. April1874, miredes af Amtsrl'partitionsfmrdi'!L 
Udgifterne ved Bc1mnc1ling- nf anrlrc: smitsomme Syg~ 
dminne, der tages uneler offentlig J3(~handling, udreiles, 
for saa vidt angaar Ltt~gf:hjælp, af Amtsreimrtitions
fonden, medens nlle andre Udgifter, saasnm til 
1\Iecliein, Lægens Befordring o. B. v.~ udredes af Di
striktets Fnttignesen, mtn.r vetlkomnwnde ikke selY 
er i Strm<1 til at afhol<lc dem. Sandan Hjælp blin'r 
ikke nt betragte som Pattighja"lp. § 74. Xnnr en 
p:u1 Færøerne forsørgelseslwrettiget Person~ tler som 
:lledlum af en Rygoknsse har modtaget Understøttelse 
af lwmeldte Kasse i Henhold til de for samme 
gmldende Regler uden vrd Siden hernf at' have opJm~ 
haaret FattiguwlL~rstøttelse, 'efter ~ygekussc}Jjre1pens 
Op1wr fremdrles t~r trængende til Understøttelst•, og 
~rrangen vedran:mle er llegrundl~t i Sygdom e1ler j~ 
at paagældendcs Brhvt>rvsevne som J11o1gc af sammo 
l' r væsenlig forringet, sk[tl den Hjælp~ der n f hans 
.Opholdssteds Fattighestyr<'lse ydes ham til fortsat 
Kur og Pleje d1t~r tilhans J?amilies nøth-em1ige Undcr
holcl, ikke hetrngtes som Jflattlghjælp, _for saa vh1t og 
saa længe den ikkn i Vnrip;hetl og Omfang skønn0s 
at urerstige den ham ilf Sygeliassen ycle'fl(~ Under~ 
stottelse. Er hr.m' ikke Im·srn·gelsesbeTettiget pan 
Opholtlsstedet, skulle de tre Jijewledelr af dtc anvemlte 
Bekostninger refun<leres n f Forsørgels('sdistrlktPt efter 
de for liefusion af Fattighjwlp gælrlende Hegler. 
§ 75. Naar i Danmark hjemmehørende Søfolk forlise 
JHUl FænJerne og savne 1\1itllt~r Hl nt hjmlpe sig selv 
fre1n, skal 1.-::nHlfogden drage Omsorg forJ at de er-
1w1de fri IIjemrejst~, · derundl~l' indbefattet Kost og 
I{ost}Jenge~ .. sa~nt. de nødvendige Kltedninp:~stykker. 
De hertil n1et1gaacdc; Omlwstningt•r bl i re~ for siu1 vidt de 
ikke skulle dæk1tes af Hederieteller Bjrergninp:smassen, 
at afholilP af Statskassen; dPn Søfolkene smtl<'<les y<lede 
Hjæli' 1>1Lmr ikke at hetragt<> som Fattighjmlp. K a
pi te IX. Om Lovens Ikrafttr:eden og Om
rt:utde srtmt om Ophævelse nf :rldre }Jovbt:
stemmelser. § 76. Denne J,ov træcleri Kraft den 
l. Jannar 189G. Y ed dens lkmfttræden Ollhæves I.ov 
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om }'attigvmsem~t pna Fn:røerne a'f 22. 1JJm·ts 185t), 1895. 
Lov om J~rhvervelse af Jiorsørge1sesret i Fattig- 10. April. 
distriktenw i Frrm; Amt aJ Hi. Pebmar 185ii, Lov 
af 9. ]?ebruar 1883 om .!l~ndringer i Lov om ]'~attig
væsenet ]HUL }.,æroerne af 22. :Marts 1055 samt alle 
amlre hiiltil gældende Lovhestemmdst·r~ Anordninger 
o. s. v., der ere i Strid mn1 nærværende Lov. § 77. 
De i det øvrige Kongerige og pnt1 lsiand frnlte :Per-
soner, so1n vaa J:i'ærøerne 1J1ive tl'ængende til Fattig
forsørgelse, sknllP være berettigede til at erholdesfutdan 
i det Ji'atlig<listrikt, hvor de, dtN· nt bnve opnaaet 
helllwltlsvis 18 og Hl Aars Alder, sit1st han: lmft 
Ophol<l 11[ <len i s 32 i øvrigt ommeldte Beskaffenheel 
i henlwl<ls;is 5 og 10 Aar. Den Del af Udgifterne 
ve<l trængendes Hjemsendelse, der i :\Ie<lfør af § 67 
ellers skal afholdes af den afsendende Kommune. 
bliver i de 'l'ilfrol<le, hvor Hjemsendelsen sker frlt 
det nvrigl~ J{ongerige til et forsørgelsespligtigt Pattig-
distrikt }J:ta Jhernenw, at afho1do nf dette, Egesom 
01llYPlH1t Hjemsendelsesndgiftc:rne~ naat' Hjemst·tHlelsen 
slmr fra Eænwrne til det øvrigP Kong:Prige, blive i 
det hele a.t brere af den :forsørgelseS}Jligtige Kommune 
cler. Sanune Hcgcl gælder under Eonalsætning af 
Gensidighul me<f H en syn til Is! an <l. Opstaar der 
'rvistighml imellern et Fattigdistrikt part J?ærnerne -og 
en Kommune i det øvrige Kongerigo t'ller paa Island an-

-gaaende Forsorge1sPspligten, h liver Bngen i fornm1ent 
Falil at afgørn Yt:d l!'orhrmdliug hnelh•m :fnstitsm]ni-
steren og henholdsvis InLkHrigsministeren eller :\Iini~ 
steren f'or Island. 

Justm. Skr., hmri mltnles, at dl't - i et 'l'il- 1896. 
frelde, hvor dL' l' i en :af Amtet udfærdiget Ecvilling 21.2.Iarts. 
til Udsalg nf Bræm1evin var optaget den Rbusul, at 
Bevillingshaveren vilde 1urre at tinde sig i de Ind
skræu]minger med Hensvn til Varlglwaen og øvrige 
Villn1ar for Bcvillinge11S~ Benyltelsu1' som serirre red 
Lov maattc hlive fJtslsatte, - maatte h:rve sit .For
hlivende ved den saaled(lS trufne l~estenuuelse, der 
ikke skønnedes at ligge mlenfor den .1\Jntot- ved Lov 
il: Marts 18!10 i Henseende til de (ler. omhrmdlcde 
l~erillinger tillirændevinshtnHlel tillagte Kømpetence. 

(Min. Titl. A. Nr. 91.) 

J,ov (Nr. 51) om Iiumlgorelse ai' Lo1·e og An- 1. April. 
orclninger IHHI l\r'rlH•rne. !j 1. Kundgørelsen pnn. 
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, -1896. Færøerne af Love og kongelige op; 1ninisterielle An
. LAJlrit ordninger, under h\·ilket N a m de en cl m natte ud

stedes (Ancmlninger, Aahne Breve, Bekendtgørelser, 
J{undgord~el', Plakater, Reglementer, Jiegnlntiver, In
strukser, vedbegter O .. s. Y.) skal herefter ikke ske 
ved 'l1ing1msning i Syslerne! men derved, at den i den 
·almindelige Lovtidende stedlunelue Offentliggørelse 
·suppleres med en af Amtmanden fomnstaltet Bekendt
-gørelse af d() paagm1ilende l~oves og Anordningers 
Titel og Udstmlelsc;sdag i den til Optagelse af offent
lige Bekend tgøro]ser paa Færøerne autoriserede 'J1il1eude, 
§ 2. Ved det første onlinæru ~ring i Thorshan1 efter 
Kundgørelsen _fremlæggør Sorenskriveren i Iletten et 
Eksemplar af det Nummer af den nævnte Tidende, 
-hrori Kundgørelsen er sket, idet en Fortegnelse- over 
·de i samme -lwkendtgjorte Love og A_nordninger til
føres Justitsprotokollen. Det fremlagte Eksemplar af 

·Tidenden fOl'?Jnes med Fremla!ggelscspaategning og 
opbeyares i Sorenskriveriets ~t\rkiv som et l3i1ag til 
Jnstitsprotokollen. § 3. Den paagældende Løv eller 
1tnordning træder~ for saa vidt flen ikke indeholiler 
nogen herfra afvigende Bestemmelse, i KraH overalt 
paa: FmrøPr1W 4 Uger t_~fter clen Dag~ da det Nummer 

, af den ovr•mutwnte r:l'idende, hvori den llelmndtgøresJ 
er udkommet. § 4. Kancelliplakat om Anordningers 
Publikation paa Færøerne af 23. Jlfarts 1813 op
hæves. § 5. D(•nno Lov træder i Kraft den l. 
Januar 1HH7. 

l. April. Lov (Nr. 52) om .Forandring i IlestemmeJserne 
om Aflwl!lelsen uf ~'ing Jlna I•'mroerne. § L I 
Stedet for de ordinære 'ring i 'l'lwrshrrvn, <ler ha-n: 
været hol<lte den første Søgnetlag i 1Iaaneden 1), 

holdes fremtidig Ting sammesteds den første og 
·tredjø 'J~irsllng i hver I\Iaanetl; dog bortfalde af ilisse 
J~jortendagsting det første ~ring i .T rmuar l\Iaaned og 
bl'gge ~ringene i Juni l\Iaaned. De betragtes som 
ordinært Y ænwting for Strønm~ Østerø1 Y aagø, Sandø 
og Norderøernes Sysler. I Suderø SysseJ holdes 
'l1ing Jire Gange nrrrlig: on Gang i hvert Fjerdingaur 
med et .lfiellemrnm al ikke under 2 og ikke over 4 

.1\Iatmecler. § 2. De nuyærepcle Yaar- og Høstting 
bortfalde. Dog s1ml <ler for \ aagø, Sand ø og N order
øernes Sysler holdes Yaartiug i 1\Iaj Pller .Juni 1\Iaa
neder, saafremt der imlen Urlgnugen af Februar 

l) Se Fr. 30. Marts 183G. 
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1\!aanml for Sorenskriveren er fremsat Begæring des- 1896. 
:.angaacnde, og Amtrnmtden derhos skønner: at der 1. A-pril; 
nnxnlig pan, Grund nf rl'ingsvidners J?øtelse eller des-
lige er Anledning til 'l'ings Afholådse i Syslet. 'l,it1en, 
da disse Ting skulle holdes, fMtsættes af Soren~ 
skriveren, der ligeledes ved -hvert Aars Begynclelse 
bestemmer, til hvilke 'l'ider de orclinære 'l1ing })aa 
Sudern i det paagteldemle Aar slmlle holdes. rring-
ti<1erne blive lH:timelig nt kundgøre ved 1\:irkestævne 
.og Ilekentltgørelse i den til Optagelse af offentlige 
Bekendtgørelse1· paa }:f:erøerne autoriserecle Avis. 
,§ 3. De Fred1:rsninger og Ophævelser af saac1anne, 
·som i Henho!rl til de gmldende J3estemmelser skulle 
ske ved V nartingene 1), foretfl.ges fremtitlig, for saa 
-vidt angaar a1le de Sysler, :for hvilke Fjortendags~ 
tingene 'i ~I:horshavn ere ordinære Y ærneting, hvert 
Arrr den første Retsdag i August :Maanecl og for 
Suderøs Y mlkommemle paa ln·ert .Aars 3, ordinmre 
'!'ing. Derhos hør i alle Sysler Sysselmanden aarlig 
-pua hans første Omrt~jse ved Grandestævrw lyse Jh·ed 
.over de i Syslet beliggende Steder, der skulle fredes. 
§ 4. J<'orordning 30. 1\farts 183G §§ l og 2 og Be
kendtgørelse 30. Januar 1R6'4 ophæves. De i mmnte 
Borordnings § 7 girne Bestemmelser om fri Befor~ 
~dring og Diæter for Sorenskriveren 1im1c .. ~nvendelse 
Jlflll de af denne Lovs J<'orskritter følgmule }{pjser. 
·§ li. Denne Lov tr.'Dder i Kr:tH den 1 .• TanmlT l8D7. 

}{gl. Resol., hvorred 11ifa!des, at Cl'ingstel1et for 14. Apri1 
Suderø Syssel fm L Januar 18U7 at regne Jlyttes fra 
Ørdevig til Tveraa. 

(:llin. cl'id. A. Nr. 128.) 

K. U. l\1. :Bekendtgørelse (Nr. 95) angaaende 25. Juni. 
nogle Forandringer i J.ov af l. lilarts 185! om 
·Ordningen af Skole- og lJmlervisningsvmscnet paa 
l,mroerne, for san vidt angaar 'l'borslunns J{om
nnmeskole. Pa.ct derom af J\linishcriet for Kirke- og 
Untlervisningsvæsenet. ne(1lagt-allerunderdnnigst ]fore-

·Btilling har det muler 29. f. JL behaget Hans l\Iaje-
stæt ]{ongen i Henhohl til :Lov om Ordningen af 
Skole- ()g Undervisninrrsvæsenet paa Ji'æroernO af L 
1\Iurts 18fl4· § 45 at opllrr've dfen allerhøjeste Ilesolu-
lution af 10: 1•1:7Jruar 1B7.9 itngaaemle nogle ]\n·an
·tlringer i bemeldte Lor samt allemaacligst at appro-

'J Jfr. Jagtlov 23. April 18\l7 §§ G-7. 
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1896. bero fulgentie ";Enddnger i nmmte Lovs Kap. I. B. 
25. Juni. samt C. §S 221 24: 2~ og 32: § l (i Stedet for 

Lovens § 14). Skolebornene inddeles efter deres. 
Alder og Kundskaber i Klasser, hvis Anhtl lillder 
nø~rmere Approbation af J\Iinisteriet for Xirkew og 
UJ~derrif1ningsyæsenet fastsmtt(:S nf Skoledirektionen 
efter Skoldnnmnissionens I•\wslag. Børnene mod
tage daglig Undervisning efter en af Bkole.direk
tioneil approberet Undervisningsplan. § 2 (i Stedet 
for I~ovens § 15). L:nreqH:rsonalet sknl nere pligtigt 
~til at 1milervise fra 5 indtil 6 Timer chglig, fordelte 
}Jatt ile enkelte J{}asser efter Skolelwmluissionens 
nænnere Jlestemmelse. § 3 (i Stedet for loovens 
9 l G). Til Jhititl bestemmes 'l'id<·n fra 24. December 
til a .• Januar._ fra DagPn før t!h:mrtorsdug til Ons
dagl"ll efter ]?aaslwdng, fra 3. Dage før til 5 Dage 
efter Pinsen, alle de na;vnte .Duge inldnsive, desfor
uden en Sommerferie pna 4 Uger, der dog kan deles 
sntdedes, ::tt Bornene blive fri ::2 Uger i 1\nTtidcn og 
2 Uger i Iføtiden efter S]wlekommissionrns nærmere 
Bestemmelse-. End-videre ere Kongens Pøllselsdug,. 
(i:nmdlovsdagen, St. Olaidag 011: Valgdugene J~riduge. 
§ 4 (i Stedet for Lovens § 17). Lærefagt'ne i Al
mueskolen ere: a) Heligion. b) L:esning sauvel af 
dansk son1af latinsk 1'ryk og Skrift. c) Skønskriv
ning. tl) ltetskriYning (Diktat og for de frommeligere 
Høms Yedkommenue tillige Genfortælling). e) Tavle
regnlug og Hon:dr0gning-. f) Danmarkshistorie. g) 
Geografi. l1) Sang. i) J?or Drengenes Yedkommcnde 
(lymnastik om Vinteren1 Svømning om Sommeren; 
DcM:~g,elsen i S:·r~n~myovel~onw. slml dog fra Elever
nes S t do være fnnlhg. Il·or P1gerncs \' edkommetH1e 
Haandg{~rning. j) Om muligt gives litlt tJndcJTisnlng 
i 'rf'_gning og Naturhistorie. Ministeriet for J~irke~ 
og Underrisningsvæsnwt -ril efter J.1agtingets Indstil
lillp;, kunne JHlabyde. IndftwelM'n af nye Skolefag, kun 
at Underdsningstidrn ikke. kommer til at overskride 
G 'Timer daglig. § 5 (i Stedet for Lovens § 18). 
BørnPnes Ifl'Pmgang prøres en (-{ang narlig umiddelbart 
forud for J>aaslæferien vetl ('-U <~ffentlig Eksanwn, som 
afholdes i Skolekommissionens Overvrvrelse efter fore' 
ganende offentlig Anmt>ldelse og IndhyLleise til Borne
nes PormJrlrc, Y ærarr eller Husbonder. JUter lid
faldet , af detlne l)i;nve opilytter Skolekommissionen 
efter Overlreg med LærPrpers-onnlet Bmnene ifølge 
de dem meddelte El-tsmnenskaTnkten'r frn de lavere 
til de lwjere Klasser og :tln-riser dem højere eller· 
]ayere Plads. )fc,å de 13ørn, som ons1ws antagne til 
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Konfinnation, har Sognepræsten forinden Konlirma- 1896. 
tionsforlleret1e1st:ms J3egynd(11se at anstille en særlig 25. JunL 
EkHamin:ttion, paa hvis lidfaltl det beror, hvor vi<lt 
han tror at lmnne nntage dem til Porheredelsen. De. 
Børn, der erc: antagne til Konthmutionsforbere!klse 
om Efteraaret og saaledes 1Jefuntlne at kunne udM 
skriVt'S af bkolen) hør ikke desto mindre underkaste 
sig den forordnede J?ornarseks:mwn. J;ister, der vise 
Eksamens UrHald~ blive af S1wlclcom~nissionen ttt i1Hl-
sende til Skoledirektionen. § 6 (i Stedet for Lovens 
§ 1\l). li1Hlervisningen i Kommuneskolen meddeles 
n den Betaling til de Jlom, hvis J?onelrlre eliror V m r-
ger ere hjenunehørc,nde i 'Ihorsha111S 1\ornmune. ~'!(H' 
ethvert af de i Skolen i Henhold til Lov af l. Marts 
1854 § 13 in 1inn optagne 13cin1 1nm forlanges en 
Betaling <tf f10 Ø. rnn.anedlig. ~ 7 (i Stedet for 
Lovens § 20). De J?oræltlrc, vmr;(er eller Hus-
holl!ler, som ikke lade deres Jlørn eller ~'yendc Ile-
søge nogen Skole, hvor anonlningsmæssig Eksamen 
afholdes, cre pligtige til efter 'l'illysning fm Skole
kommissionen i Avisen C'ller vna anden 1\bade at 
lade dem 1nøde vetl den ,anrlige off(mtlige JDk:mmcn i 
Rommuneskolen. For Sfttt vidt de n;tl denne ildm 
godtgøre at besidde allo de Kumls1mlwr og J?ronlig~ 
heder, som jævnaldrende B(Jnl httre opnaat;t i Kom
nmneskolen, ville de ya:ro at Jtenvisr til UmJeTvisning 
i 'denne. De J!"orældrc, Værger eller Huslwmlcr, som 
uden lovlig Grund lade deres i den offentlige J{om
muneskole gaaen!le Børn elh:r 'ryende forsømme 
sammP, blive af Skolekommissionen at helægge med 
]\[ulkt, hvis Rtorrelse ikke maa vmre under lO Ø. og 
ikke over en Krone for hver forsømt Dag. De 
idømte ·Bøder afsones mccl simpelt Ji1ængse1, dersom 
de ikke straks betales. ror S;lU vidt de i IIenhohl 
til Lov n f l. Tlhrts l HC>4 § 13 in fine optngnc Ilorn 
fon.;:ømme Skolen mlen antngPllg G-nmd~ Yillo Eor~ 
reltlre, Værger eller Hushom1er være lignende Tvangs~ 
forunstaltningcr 1mderkastede~ som i nærneronclc 
Paragra-fs awlPt Stykke1) er mlfi_n·t. Blive Forsømme]~ 
serno saa hypJJige1 at det maa antages, at de andre 
Elevers· Underdsning dern:cl hæmmes, lnnme tle. af 
Skole>lnnnmissimwn udvises af Skolen. Skole1wmmis~ 
sionen kan tillade, at de Bm·n, som den jkke anser 
det for nødvendigt at tilholrlc til fuldstændig Skole-
gang, kunne nøjes meL1 at søge Skole et 1\tT (J·ange 
om lifnaneden for at vedliueholrle. hvad de have lmrt. 
J'thvert Ilaru skal, naar '(Jet lHn~ fyldt 15 Aar, fnl<l-

1) J: 3. og ·1. Punktum. 
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1896. stæmlig nelskrives af Skolen, naar dets Forælclre eller 
25. Juni. Værge forlange det. § 8 (Lovens § 12). l Behanrl· 

lingen ~tf Børnene have Lærerne at rette sig efter 
-den Loven :tf l. ~farts 18fv1 vedføjede Instruks, indtil 
en anden maatte blive :tpproheret af J\linisteriet for 
Kirke og Undervisningsvæsenet. • § 9 (til Lowns §§ 
22 og 24:). Undernsnmgen -ved Iiommuneskolen ledes 
uf mim1st 2 Lærere og l Lærerinde, af hvilke Første~ 
læreren, der maa have l>estaaet Seminaristeksamen 
eller en merl den ligestillet J~ksamen, beskikkes af 
lVIin]steriet for Kirke- og UndenisningsvæsenetJ medens 
-det øvrige La'rCl]lOrsonale, der skal have hestaaet 
den nmler 9. l!'ehrnar 1871 af J\Iinisteriet for Kirke· 
og Tinllerrisningsræsenet befalede Eksamen for .Almue
skolelærere paa Færøm11e, lJeskildæs af Slwleclirek~ 
tionen. § IO (jfr. Lovens § 27 og LoY om l{yen 
'l'horshams økonomiske Stvrelse af l G. l!'elmmr 1~66 
j:i§ 17 og 25). Skolekom1nissionen har rmrlig ved 
Regnslmbsaarets Udgang: at aflæggt~ llcgnslmh over 
Skolemos Indtægter og Udgifter i det forløbne Anr. 
Dette Regnskab affflttes af Skolens Kasserer, der 
vælges nf og blaiH1t Kommissionens Medlemmer. 
J{assererenlmr Uer1ws at indkræve Skolepenge (smlgtf. 
§ G) og Skolemulktenw (smlgn. § 7) smut at udbetale 
Skolens Udgifter, hvortil den fornødne Sum udbetales 
lmm af l{onnnunekassen. ll.egnskabet indsemles inden 
J{alenileraarets Udgang gennem Landfogderlet til 
Jlevision og Decision sammen merl Konnnnneregn
skabet. Endvidere indsendes til Borgerreprmsenta
tionen et Overslag over den pauregnede Indtægt og 
Udgift for det kommende Aar inden hvert Aar:S 
August J\faaneds Udgang. § 11 (i Stedet for IJovens 
~ 2H). Skolekommissionen samles i det mindste een 
Gang maanetllig og ellers saa ofte Formanden eller 
l!'ler·tallet af dens J\Iedlmmner anser ilet notlremligt; 
ved dens Samlinger indføres Forhandlingerne af 
Formanden i en I)rotolwl. Skolt>kouunissir)nen kan 
tilkalde en eller flere n f Lærerpnrsonalet, naar saailant 
[~nses fm11ødent, som Haadf{inTeJ men uden Stemmeret. 
§ 12 (til I,ovens § 32). :Lmrerne Ye<l Skolen skulle 
af Kommunen allæwres med føl"lmtle Lønnirwer som 
J\Huirnum: 1. }f.,n~;telæreren 1Dcder 900 ID:~ anrJi_<Y 
samt fri Bolig for en gift og frit Brn:ndsel; hun skal 
tillige være Degn og Kirkesanger -red '11lwrslmvns 
Kirke og nytler ilerfor rle hermed forbundne Ind· 
tægter. 2. A.ndenlæreren nyder 700 Kr. aarlig o<Y 
fri Bolig for en ugift samt frit Brmndscl; lmn ska1 
være pligtig til ved forefaldPmle Vakante at overtage 
Stillingen som Klokker ved 'l'lwrslwvns Kirke og skal 
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da derfor nyde <le hermerl forhundue Intltægter. 3. 1891>. 
Lærerinden nyder 500 Kr. narlig og fri Bolig for en 25. JunL 
11gift samt frit Btændsel til Skolestuen. § 13 (jlr. 
I,ov af lli. I<'ehruttr 18GG § l, 2. Stykke1)). Foruden 
tle i denne Resolution bestemte Simlepenge og Bøder 
lwnlregges til Skolen, in!ltil en endelig Adskillelse af 
Skolefontlens K11pitaler kan finde Sted, af lwmeltlte 
Fond et aarligt 'l'ilskud af 64.0 Kr. 

Justm. Bekemltgorelse (Nr. 26) augaaenile for-. _1897. 
skellige Bestemmelser vetlmrende Karantæne· 2;,. Fe br. 
yæsenet lliUt l'æroerne. § 1. ]JthYcrt til Færøerne 
konnnrmtle Skib. som nnsker Forbindelse med Laml. 
skal vmre fors;plet med helwrigt Smulhedspas. An
kommrr SkiLet fra udenrigsk Havn~ skal Hund1teds-
})i1sset indeholde OJJlysning om, hror vlilt nogen 
smitsom epidemisk Sygdom er hersketHlc p_aa det 
Sterl, hvorfrtt Skibet er afsejlet, eller blandt Skibets 
Ilesælning. og skal dette væro helent-flet af den dunske 
Konsul, eller, hvor ingen S!Uttlan er nnsatJ af Ørrig-
lu;den paa Stndet. Rvis Skibet lwfindes ikke at være 
forsynet mecl hehørigt Sundhedspas, nller hvis det 
-vod Ankomsten har, eller paa Rejsen lJ::u· haft s;,rge 
eller døde om Bord, er vedkonnnende Øvriglwtl h<'
·rettiget til at anstille den fornødne Umh~i·sngelsP, 
Jtavnlig ogsaa af Besætningens SundlH:dstilstand, og 
er Skibsføreren forpligtet til i <let hele at holde sig 
de Forskrifter efterrettelig,. som af Ørrigheden gi-res 
for at forellygge, at :smitsomme Sygdomme indføres. 
§ 2. Alle til Færøerne saavel fm Ucllandet som fra 
!mllandet ankommende Skibe skulle. forinden de ]JC-
sejle andre Hame paa Øeme, anljJbe en af efter-
ttævnte Havne: Thorshavn og \- estmanharn ]_Jaa 
Strømø. 'l1rungisvaag Jma Suderø. Vaag (1\]aksvig) pari 
Bord ø,· :iliidvaag paa Yaago, K(;ngslmvil paa JJsterø 
og So.nil paa Sanclø. Mellem disse Havne har Skills
føreren frit Valg, men vælges en IIavn. hvm· ingen 
Læge er bosat,- vil i s:uulanne 'l'ilfæl(le, i hvilke 
Lægeundersøgelse kræves, jfr. §§ l, 3 og 4~ IPor
l>inilelsc med Lancl ikke blive • tilstedet. forinden 
saadan Undersøgelse har funtlt't Stecl p11a Skibets 
Foranstaltning og Bekostning enten vt?tl en tilstede:.: 
kom1nen Ijæge eller efter Afgang til en Hm·n, hvor 
en Ijæge er bosat. Ln'ger findes Jor 'l'irlen kun i 
rrhorslmvn og Vn;tmanlmrn paa Strmno. rl'rangisraag 
~aa Suderø og Vaag (Klaksvig) ]Uta Bordel. § 3. 
t;kilw~ som ankonune fra et Sted! hvor iro1gr• derom 

1) n: D. Punktum. 
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1897. udstedt Bnkemltgørelse asiatisk Kolera, Børnnkopper. 
25. FelJr. oksrrntemntisk 'ryfus eller amlre Sygdonune~ paa lrrilke 

Bestemmelserne i l10ven <tf l). t1anuar 1872 maatte blive 
bragte til Aunmilelse, antngPs at herske epidemJsk, 
sku11e, forinden d n nulobo Havnen, hejse 1\:nrantrene
flnget ellPr i Mangel nf samme et hvidt J~"~lag paa 
StortopJH'n, hvormed de blive liggende:, b1dtilnmrmere 
I~\n·holdsreg1cr gives. Det samme gælder om SkilH:", 
som ankomme fra antlre Rteder, nnar nogen om Bon1 
paa samme er ell('l" JlllfL B,ejsen har va:~t:et 2:IIgTeheu 
enten af de forannævnte Sygdomme elleT af 1\Imslinger 
eller Sh·arlagensfeher, eller naar Skibet har eller paa 
R.ejsen har haftLig af sætdanne om l{ord. § 4. :B'm 
<le i § 3 1). ommelclte Skibe maa ingen af de om Bord 
værende Personer (Passagerer ellPr Bcsrr:tning) ]and
sættes, forhulen Skibet ved Sundhedspolitiets Poran
staltning er blevenundersøgt al vedkommende Distrikts
læge. li'indes tl{•t w:c1 I~ægeundersøgelsPn~ at Skibet 
1Htr f!ller Jllta Hejsen har haft mista)nkelige Sygdoms
tilfælde {syge eller døde) om Bord, eller at dets 
Sunrlhedsforlwld i det hele giver Anledning til I~rygt 
for Smittes IIH1hringelse, bliver Skibet straks at hen
v] se til ~'lwrsharn. og har Snndlwds]Jolitiet e-fter 
Skibets Ankomst <lertil. forinden nogen af de om 
Bord værende landsætt<;s. at træffe de fomodne I!'or
anstaltnin;;er merl Hens};ll til de syge samt til de 
tlo<les Ji'jemelse fra Skibet samt dettes Renselse. Indtil 
disse Jfornnstaltningnr ero tilemlehragte, bliver Skibet 
at hoh1e afsolH1ret. I-for clen ommeldte Undersøgelse 
tilkommer tler Lmgen en Kendelse af 4 Kroner for 
Skibe af indtil GO 'l'ons. fi Kroner for Skibe af indtil 
100 'l'ons og 10 Krone1; for Skibe af oyer 100 Tons. 
Kendelsen til L:rgen og Betalingen for hans Befordring 
til og fru BordP samt Omkostningerne ved i1am1brngtc 
sygrs Ildbredelse og Skihets Hensning afholdes af 
Skibet! der hmfter for Betnlingn1 og, forinden nogen 
af de om Bon] va•rondo landsættes. har "t stille 
Sikkerhed for Erlæggelsen af de det pftalrdh·nde Om~ 
kostninger. Po r Krigsskiht:s V edkommendc afholaes 
Bctalingt'n til Lægen' af Statskassen. JDr L w gen fra
ni~rendc, kan Skibet af I)olitiøvrjgheden fritages for 
den liattlnulne L_a:geunderso~dst·~ ·sa·afremt" Hkilmts 
Forer til Stedets f?Yrighetl nfgi:rer en1 i en nf .Justits
ministeriet forcskrenm J-?orm 2} affattet J~rldærjng om1 
at han ikke har eller paa Rejsen har halt syge eller 
t1øt1e, Ilerumler tlog .ikke indhefattet tilslnuleko1nne:. 

1) I Bekem1tgflrelsens officielle Tekst staar fejlagtig § 2. 
2] Se Bek. lH. Oktober 1879. 
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mn Borrl. § 5. Saa snart Skibet er inclkommet i Pn 1897. 
af de i § 2 nævnte Havne, og forinden der hnves25. Fcbr. 
noget sUmkvc~m In('d Indrmm{'l'IW eller noget udlosses 
af eller indlades i Skibet, har Skibets Forer at begive 
sig i Lana og melde sig i Thorshavn hos :Lanrlfogden 
og i de Ø\Tige Klar(~ringshfl\'llC hos vedkommenth: 
t;;j·ssehmmc1 ellt~r~ hvor Sysselmanden ikke bor paa 
Stedet, hos tlt'n der ansatte Krnantænelwtjent, og for 
dem forevise Sidbets I>apirer s a m t nwddelc den For
klaring, som til Umlersøgelse af Skibets Sumlheds
tilstand mantte blive ham affordre!, jfr. § l. Land-
gangen skalf naar iklcc IPorho1dene hegge Hindringer 
i Vejen derfor, ske paa det Sted ved Strandbredden, 
som hetet,rnes uf en ved samme nnl1ragt Jillagstang, 
hvorpaa et gult Flag (KarantameHng) hejses, niuu· 
Skibet er under Opsejling. !j 6. N<utr den i §§ 4 
og fl omhandlede Cndorsøgelse har fumlot Sted, og 
de I?oranstaltninger ere trnhw, hvortil den maatte 
luen~ givet Anledn]ng, Yil der af vt>dkommende klrrig-
herl blive meddelt Skibet et Suntlherlsbevis, som ltjemler 
Skibet Het til paa smmne Hejse at have Samhem 
med hvilken .som helst amlen Havn paa l!"'ærøerne. 
I hwr Ham. som Skibet derefter anløber. ]",,. Skihs
Jørenm, und{~r Iagttagelse af hvad der er' foreskrevet 
i § 5~ straks eftCr sin Ankomst at mE'lde sig hos 
Stedets Øvrighed ell0r Kanmtænehetjent og for dPnn<: 
forevise Skibets I'apirer og det ommeldte Sundher1s-
hevis1 som hver Gang hlin~r at forsyne met1 Pan
tegnlug om Forevisningen. § 7. Fn'mmecle J~isker-
sldbe have ~ med tl<•n i nmrneremle Jlaragrlds ~ 
Htykke omlumdlede [hultagt>lse "~"', hvor G-ang de· 
anlohe en Haxn 1) pa:t F::m·øe11.1e, for J;~ftersyn n -t: Skilwts 
Papirer at erla'gge til vet1kommende Øvrighefl eller 
Karantænelwtjont 5 Øre pr. rron af Hkihet~ Drægtig-
hed, hvorom l 1wltegning- uwddeles Skihets ]j..,olkeliste. 
Søger et fn,rmnefl lYskerskib Jfa vn part tTrn111l af 
hannit Vejr, utlen at nogen iblandt Besætningen gaar 
i I .. and eller har Forhintlt'lse med lndvaanerne~ er 
Hkibsføreren ikke forpligtet til at begive s]g i lJttnd 
og -forevise Skibspapirm1w, om· Skilwt nw1 ligger til 
Ankers, indtil ~let url(_:.n Fare kan gaa ud igen. § 8. 
Skulde noget Skib, forinrlen det har anløbet en af 
de anordnede Kbreringslmvne, jlr. § 2, formedelst 
Storm eller n f anden Aarsag l11i re nødsaget til at 
søge ind i en anilen Havn paa :U""ærøerne, bliver der 
af Skibsl<!reren med Hensyn til hnns Forpligtel.ser 
over for Karantæneopsynet at forholde efter de i § 3, 

') Jfr. Justm. Skr. 10. 1larts 181)3. 
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1897. § 4 første Stykke 1) samt § 5 indeholelle l{egler, alt 
26. Febr. efter som Skibet er at anse som mista:nkeligt eller 

ikke. Skibsføreren har derhos :i et og alt at rette 
sig efter de I?orholllsrcgler ~ som gives :rf Stellets 
Kurant.ænelH:tjent eller vedkommende Sysselmand~ 
naar dt•mw mnatte komme til Stede~ og lu1r navnlig, 
saa, snart det Inder sig_ gnre, at lwgive sig til den 
KlareringsJmvnr hnn'iil Skibet er hestl~mt! Qller li-ror
til det af KnraiJtæneopsvnet bliver henvist. § 9. Over
trmdelser af foranførtf~ Bestemmelser eller af de i 
Henhold til samme gime l'aala>g strn:ffes, for saa 
vidt ikke lwjere Stra.f i Merlfor af den almindelige 
Lovgivning er forskyldt, med Bøder i Overensstem~ 
melse med de angnaende Karantrcnevæsenet paa 1-,ær
_nerne gn~ldende '1~1orskrifter, jfr. Forordningen an
ganPnde Knranta~nevæsenet af 8. llebruar 1805 § 39, 
Lov om Oj)]mwel;.;e af clen Jmngelige Enelmndel' part 
J?ærøerne nf 21. t.Tarts 185fl § 11, Lov om Foran
staltninger til nt forhim1re åen asi11tiske Koleras lnil
bringPlse til lfærøenw m. m. uf ti. Jannar 1H72 -§ G 
smut Lov om fremmeiles lfisknri nnfler l•,a~roerne af 
23. Apri\1881 § 3. § 10. auditsministeriets BekPndt
g-ørelse af 2'7. l•Clwuar 1882 mdeholdende forskellige 
13estenmw1se-r vedrorende 1\arantænenesrnet JHUtJ~ær~ 
oeme ophmves. § Il. Et Aftryk af nærrærende Bc
kenrHgnrelse, om fornøtlent med eng(~lsk Overstette]se, 
hliver af I\nrantreneopsynet paa J?mrøerne at 11fgive 
til enhver Skibsfører~ som ikke dermed er fors;ynct. 

21>. Fe l> r. J nstm. Instruks (Nr. 27) for Karautmnebe-
tjeute 1111a Færoerne. § l. De paa Bærøerne nn
satte l\.ar::mtænl'betjente, der lwsldkkes af Amtman
den eHer In<lstilling af vedkommende Synselmand, 
have hver for den Ihm. for hvilken de ere ansatte. 
nøje at vange OY('T1 at ~h~ BøstemmeJser overholdes~ 
som e re givne for at_ nJværgu 1 ttt smitsomme_ Syg
domme indføres til Øerne. § 2. Paa hver J>larls, 
lrror en 1\:aranta•nehetjent er nnsat1 anbringes en 
Flagstang pna et iojndaldt>Iu1e Sted -ve!l Strandbred~ 
d<'ll, hvor Bandt! kunne lægge til Lmul, og lmr Kamn
tænehetjenteu, hver G:mg noget Skib, son1 ikke }>Ua 
Færøerne er statimwret til Kystf:lrt ell<•r fra og ve<l 
{1erne drin·r }fiskeri, ses at være . um1er Opsejling, 
paa ~.,lngstang('ll at l1ejse et :.,:rult ~;bg (l{tll'tmt~eneM 
flaget), for derved at tilkcndegivr,_, hvor Skibets }~ører 
har at indfinde sig for at forevist; Skibets Paph·er 
og meddele ForkiaTing angaaentle- Skibets S11ntllteds~ 

1) a: første JlunktunL 
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tilsbmil. § 3. Forpligtelsen til at begive sig i Land 1897. 
og melde sig hos KitnlhhPI1COpsynet pn!-thviler- Pøreren 25. Feln--~ 
af ethvert Skib, som ikke befinder sig under rle Ifor-
hold, som omhandles nedenfor i §§ G og 7, og som 
ikke er stationeret til Kystfart paa Færøerne eller 
derfra driver Bish,ri i Jj~arvandet omkring Øerne. 
Anmeldelsen skal finde Sted. mm snart Skibet er ind
kommet i Havnen, og forinelen der fra Skibet Jmves 
Snmk.vem med Imh-aanerne, ellpr noget udlosses uf 
eller indlades i samme, og skal den Joretuges, hver 
Gang Skibet anløber Havnen, om dette end sker flere 
Gange paa samme Re:jse. § 4. J{ommer SkilJet fra 
en færøsk ]{larerings]mvn og fra vedkommende Øvrig~ 
her1 - i 'l'horsllavn Lamlfogden, i de nvrige lilare
ringshavne Sysselmanden r1ler pua hans Vegne l{a
rantænehetjenten ~- medbringer helmrigt Sundhetls~ 
bevis, og dc·r efter SkibsførerPns Fork1nring i1dw senere 
paa Dkihet er forekommøt noget mistænkeligt Sygdoms~ 
tilfælde. tilstedes <ler Skibet :Forbindelse med Land. 
Om Fofevisningen af Sunclhedsbeviset har Karantæne
betjenten hver (:fang at meddt•le dette Jlaatef:,'lting. 
§ 5. Har Cikihet ikke forinden anlobot rm færøsk 
Khn:(Yringshavn og :-maledes ikke er forsynet med noget 
af Øvrigheden udstedt Ciundhedshevis, h liver det af 
Karantænebetjenten at henvise til en af eftemmvnte 
Htrvne; rnwrshavn og Yestmnn1lavn }HUl Strømø, 'rranø 
gisvang paa_ Smlerø, Vaag (Iilaksvlg) paa. Bonlø, Kongs~ 
l~uvn pna Østerø, l\Iidvaag p:1:1 Yaago og Sand paa 
t1am1o, __ alt under :Porudsmtniug af, at S!dhet ikke 
efter Skihsjlfl]lireme eller Skibsførerens l'orltl:triJJg 
er at anse som mistænkeligt, jfr. § G. :Porl)indelse 
med Land mtlit for disse Skibes Yedkommcmle kun 
{inde StPd i Nødstilfælde. saasom nmn- l\[andslmbet 
paa Grund af Storm llø<fsages til at forlade Skibet, 
eller det nf Mangel paa Yaml Ofl :FødemidiN· eller 
forme<lelst nmlet Uheld 11ødes til at søge Hjælp. 
§ 6. Den i (i 3 indeholdte l{egel, at Skibsføreren 
straks efter sin A11komst har at melde sig i LmHl 
for l{anmtæneopsynet, lmmmer ikke til Anvendelse: 
rt. IHHl Skibe, som ankomme fra et Sted. hvor i følge 
tlerom udstedt Jlelmndtgørdse asi:.tlisk Kolern, Børnil-
koJlper, Pl\Stmtematisk Cl'yfus eller ~mdre Sygrloumw, 
paa hvilke Bestr>mmclsenw i l.~on•n af 8. Januar 1872 
Inaatte hlive bragte til .. A.J1vendr•lse~ antages at herske 
e_pidemi_sk1 og h. paa Skibe, selv om de ankomme frrt 
andre Steder; naar nogen om Bord l>:!Ht samme t• r 
e1ler pna Hejsen har været nngrehot enten af en af 
de under Litr. a nærnte 8nrdomme c•llcr af J\fæs-
linger eller Slmrlagensfelu2r," '-Cller nanr Skibet lmr 
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1897. eller paa l{pjsen l1ar haft Lig af saadannc om Borcl. 
25. Vc1Jr.l disse 'J:jlfælde partligger det Skibsføreren, forimleH 

Skibet indkommer i Havnen, at hejse Karantæne
Haget eller i J,Iangel af samme et hvidt Flag paa Ski
beis Stortop: og har Karantænehetjenhm da slutrest 
1nuligt at begive sig nd til S1dhrt og fra liaaden af
fordre Sidbets l!orer Forkhrring om hm1s og Skibets 
Navn. hnn:fra det kommer. samt om Skibets Sunrl
hedsforl10lrl i det hele. Jl1;emgaar det af Skibsføre
rens Ji'orldarinp:, at Skibet har eller paa l{ejsen har 
haft Sygdomstilfælde (syge eller dode) om Bonl af 
den ovennæmte Art (Lill'. b), har KaraiJtænelmljenlen 
straks at hemise Skibet til Thorsham; i andet Fald 
(I,itr. a) enten til denne Ham eller til en anden af 
de i Instruksens § f> nævnte Ihme efter Skibsforerens 
eget Yalg, dog ~lt dnt vil være at hetyde dcnne1 at 
der i vedkommende Ham, inden der tilstedes Skibet 
Porhinrlelse merl Land, vil blive forlrmgt Lægeumler
sogPlse, som, hvis han -rælger en Ha-vn~ hvor ingen 
L::rge er bosat7 maa slm ved en pna hans Portmstalt~ 
uing og I~ckostning hidlmldt Læge. Karantmnt~he~ 
tjenten har derhos 11opholdelig at tilstille Sysselman
den fornøden Anmeldelse om det passerede. for at 
{]enne kan træffe saadmme yderligere Foranst:lltninger~ 

som efter Omstf_eml.iglwdernn manttc anses nødrPiulige 
J?or øvrigt er det en S0lvfølge, at der fra snadannc. 
Skibe Jkke kan tilstedes Forhindelse mell :Land um1-
tagen i Nødstilfa::lde, j fr.§ f,, og da under lagttngehw 
nf dt'n ]forsigtighe!l, som Forhoh1ene tilhule. § 7. 
N:mr et fremmed Fiskers1-dh søger Ifavn }litrt (}rund 
af haardt Y ej r, mlt•n at nogen iblandt Besætningen 
gaar i Land eller 1HlT nogen Porhind0lsP med Inil
nu.tneriW~ er SkilH.;førert"ll ih-ke pligtig at foretage 
a(~n i § 3 omhandleile Anmehh,lse for Kar~mb:meop~ 
synet, om Hkihct t'IHl ligge~ r til .. ~nlmrs, indtil det 
uden J<'are lmn gau ud igc>IL § 8. Hver Gang frem
mede Jnskerskihe anløbe en I-lavn1) paa ]!1mrourtH~, uden 
at det i § 7 omlmnrllerle 'rilfælde foreligger, Jmye rle 
for Eftersyn af Skibets Papirer at erlægge 5 Øre pr. 
'Ton nf SkilJets Drægtiglwd~ og har Knrantænehe
tjt'llten at merlrlde Skibets .lfolkeliste Paategning om, 
at I~ftersyn har funrlet Ste<l, og rtt det hefalerle Ge
hyr derfor er betalt. Gebyret tilfalder Krtrantæne
hetjenten. § 9. Det paaligger Krmmt:enehetjenten 
at {øre Tilsvn med. at der fra Skibe. som indkmmnt~ 
i IIavnen, lkke fofetages nogen Uill()sning nJ _Varer~ 
der ere ufgifts}>ligtige efter l .. ov om forskellige Skatter 

') Jfr .• lustm. Skr. 10. :Marts ISG3. 



(145) Instruks for Karantænebeljente. 385 

og Af~;ifter pnn Færøerne af 30. iliarts 1892 § l (Vin, 1897. 
BrændcYinJ Spiritus, spirituøse Drik1mva.rer og Øl af 25. Febr. 
enhver Slags), medmindre <ler forevises Attest fra 
Lan<lfogden eller vedkounnencle Syssehnuncl for, at 
der allerede er betalt Afgift af de puagælcleude V urer 
i Henhold til <len næmte Lov. Ligeledes har lwn at 
føre 'rilsyn med, at der ikke fra Skib drives Han<lel 
umiddelbart me<l Beboerne, uden at den ved nævnte 
Lovs § 15 ·],efnlede Kendelse er hetalt. § I O. Saavel 
i de i §~ G og 9 omhandlede 'l'ilfælde som nu:n· Ku.
mntæn(,Jietjenten i øvrigt linder en Anmeldelse for 
Øvrigheden nødvemlig, er lum til dens Befordring 
berettiget til at forlange den fornØllue Skyels mlsttt 
for Skydskassens Regning. Ligeledes er Karantæne
betjenten 1Jerettiget til at benytte offentlig Skyds, 
nuur han med Baud begiver sig ud til de rmlwmne 
Skibe, saavel i <le i § (j nævnte ~rilfælde, som naar · 
1mn ellers til Yaretagelsen af det ham overdragne 
Hverv dertil finder Anledning. § IL Under Udfø-
relsen af de Karantænebetjenten ifølge denne In-
struks paa.hvilende Forretninger har lmn som 'l'egn 
paa sin Stilling at hære det for Karantænehetjente 
bestemte Slcilt. Betjener han sig af Baadskyds, skal 
Banden være forsynet med et til dette Bmg anskaffet 
gult Baudflag, af hvilket han ligeledes kan betjene 
sig, naar det paa Grund af Brænding eller af anden 
Am·sag matttte være. nødl-eniligt at anvise den fra 
Skibet ankommende Baa<l . en amlen Landingsplads 
C!Hl clen almindelige, jfr. § 2. § 12. For saa vidt 
Sysselmanden ikke er bosat paa det Sted, hvor Ski-
hots lilarering i Overensstemmelse med foransiaaende 
§ 5 skal foregaa, lutr den l"'" Stedet ansatte Karan
tænelwtjent med Hensyn til de Funktioner, som 'let 
overdrages ham at udføre }laa Sysselmandens V egne, 
at forholde sig efter de Regler, som nu gæl<le eller 
senere maatte blive forcskreme. § lB. b1straks for 
Karantænebetjente paa Færøeme af 27. Pebruar 1882 
ophæves. 

Justm. Skr., hvori udtales, at den vetl J,ov olnl9.Marts. 
Udpantning af 30. Marts 1894 § 11 hjemlede Gebyr
frihe<l maa antages at omfatte :PorkyndelsesgebJl'et 
til Stæmevidnerne, men at Spørgsmaalet i ørrigt af 
vedkommende vil kunne indbringes for Domstolene. 

(Uir.) 
(10) 25 
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1897. Lov (Nr.70) angaaendelndf'ørelse afennySkyltl-
23. April sætning af" ,J ordejendomme paa Fruroerne m. m. 

§ l. Den i Henholtl til Lov om en ny Skyldsætning 
l""' Færøeme af 2H. Marts 1867 § 8 udarbejdede ny 
Jordebog for Færøerne træder i Kraft Olaidag 18V9 1). 

§ 2. Fra den nmvnte Dag at re(,'llC bliver den i 
.Jordebogen indeholdte Ansættelse af ae enkelte Ejen
domme til N ormalmarker under Navn af Skattemar
ker at lægge til Grunel ved 13eregningen af alle Skat
ter, Afgifter og Ydelser i offt•ntligc Øjemed af det 
færøske Jordegods, saavel dt•, der for Tiden opkræ
ves efter 1Iarln;tal, som de, der i Fremtiden mnntte 
blive paalagtc. § 3. De nnværcnde Skatter til Stats
lmsst}n svares fra den nævnte Dag under eet nndnr 
Navn af Kongs- og ~[atriknlslmt af beneficeret Got1s 
metl 20 Øre af hver Skattemark og af alt andet 
.Tortlegods mml 36 Øre af hver Slmttemark. Over
gaar beneficeret Jord i vr:ivat Eje, SYares den samme 
Skat heraf som af den øvrige ikke hcnefieerNlc tTortl. 
§ 4. De attrlige Lejeftfgifter til Shttslmssen af Pfrstc
godset svares fra rlen nævnte Dng uneler eet med 7 Kr. 
f) Øre af 11Ver Skattemar1r, og Indfæstningsafgiften 
ved Urlstedelse af nye p,estehreve med 5 Kr. !l8 Øre 
af hver Sknttemrtrk. Som Tillæg til den nrovntt~ 
aat·lige Lejeafgift mlredes den Toejeforhøjelse, der er 
eller fremtidig maatte blive JlflHlagt i Henhold til 
Lov om G-odtgørelse for udførte GrnndforlJeclringer 
m. v. paa Statens Pæstegods ]Hta Færøerne nf 12. 
April 1892. § 5. I Erstatning for det hidtil af nogle 
:Fæstere i Nordstrømo til Færø Amts Hospital erlagte 
Dcputat af 60 I,am narlig mh·eder Statsimssen fm 
Olairlag 1899 Pt narligt Beløb af 3GO Kr. til Hospi
talet. § 6. 'l'il Brug Tcrl Opkrævningen af de i §§ 
3 og 4 omhandlede Skatter og Afgifter affatter I,and
fogdeu en Forteb-ruelse over Jonlen1e, hvilken skal 
give en Oversigt over de Poster i Jordebogen, der 
høre <t) til hn•rt Fæste (derunder ikke indbefattet 
L<•jetrøer), h) til den hell<•ticererle :r ord i hvert Præste
gælrl (derunder ikke indbefattet Lejetrøer), e) til 
Odelsjord og Lejetrøer i hve.r Bygd. Sysselmæmlene 
skulle sogneris ·h re r for sit Syssel nffatte en l!'orteg· 
nPlse over l~jerne -nf Odelsjorden i Sysselet og Be~ 
sidrleme nf lÆjetrøeme sammesteds. Naar en Lods
ejer -~ eller ln;is han er umyndig hans V æ1:ge - l! o r 
ndenfor Sognet, skal den paagæhlønde prut Opfordrmg 
nf Syssclmanden inden en af denne fastsat passende 

1) ,Jfr. Justm. Skr. 27. Oktober 1898. 
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Frist opgive en i Sognet lJosat myndig Person, <ler 1897. 
med Hensyn til Jorden skal repræsentere Ejeren, 23. ApriL 
l1vis Navn dog ve!lføjes J orden. Hver Ejers eller 
Besidders Navn opføres særskilt og under Navnet tlen 
Del af hvert 'J:Iaksutionsnummer: som lmn ejer eller 
l1esidder. Ved hver Post opføres <let Beløb, hvortil 
Lodsejerens Andel er ansat efter ,Tcmlebogen. Disse 
Beløb sammenlægges og omsættes til Skattenutr]n:r. 
i\[nlige llrøker afrundes opefter til Hundrecledele nf 
Skattemarker~ De lwmrnunale Forstandersktthers og 
Sognekommissioners 1\Iedlemmer skulle væro SysselM 
mænclene behjælpelige me<l at tilvejebringe de til Por
tegneJsens Affattelse fomødnH Oplysninger. Naor et 
rl1nksationsnmnmer1 der ikke tidligere har været matri~ 
lmleret, ejes eller besiikles af flere, og hver enkelts 
Andel ikke fremgaar af .Tonlfortegnelsen Pller n!' 
Jordebogen, skal Sysselmanden søge at tihejelJringe 
-Lodsejernes Erklæring, eventuelt Overenskomst om, 
me<l hvilken Andel Pnhver nf <lem er lo<ltageu. Kan 
Overenskomst ikke opnaas~ afgør Sysselmanden Yed 
Kendelse, for hvilken AncleJ enhver Lodsejer skal 
anses skattepligtig, hvilleen Kendrise dog af enhver 
af de interesserelle kan indankes for Landvæsens· 
kommissionen. § 7. De i § G omlmndlmle Navne
fortegnelser skulle efter formlganet Bekendtgørelse i 
hver Bygd fremlægges til almindeligt l~ftersyn pan 
et passende Sted i Sognet i l l\Iaanea. Inilsigelser 
mod Fortegnelsen fremsættes .for SysselmantJen inden 
en i\[armed efter Fristens UrllølJ og afgøres vecl hans 
Kendelse, der kan indankes for Amtmanden inden 
6 Uger efter Afsigelsen, liYilken Klageren og uvenw 
tuelt a.ndre vedkommende skulle tilkaldes til at paa-
høre. Forte!,1Jlclsernc rettes efb~r cle afsagte Kendel· 
ser og l1enyttes <lercfter som Grundlag for Skatte
opkrævningen. § 8. Samtlige Ejere (Besi<ldere) nf 
Odelsjord O(i Lejetroer skulle senest hvert ~~ars Olai-
dag indbetale til Sysselmanden paa hans Kontor <le 
deres Jorder til Statskassen og Amtsrepartitionsfon-
den ]Jaahvilen<le Skiltter 1). Y<lerne skulle dog nere 
lwrettigede til at inclbetale Skatten til Sysselmanden 
paa d~nnes sidste Omrejse før OlniJ.ng. Sysselmun-
den indsender derefter snarest muligt de indkomne 
I~elølJ til I"'milfogden. Resterencle Skatter indih·irer 
Sysselmanden ved Udpn.nh1ing inden den pna Ft>r
faldsdagen følgencle l. November. Det vecl den i § G, 
2. Stykke•), omhandleile Afrunding fremkomne Over-

') .Tfr. J,ov (Nr. ·lO) BO. ~!arts 1894 § lf1. 
2) J: 7. rnnktmn, (10*} 25* 
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"1897. skutl tilfalder Sysselmanden. § 9. Naar Odelsjortl 
23. April. eller Lejetrøcr shifte henholdsvis Ejer eller Besidder, 

skal 1fodtageren, ellort hvis l1tm er u1nyndig eller fra
værende,. hans Repræsel_lt'.'nt (jfr. § G, 2. Stykket)) 
samt 1 mdste Tllfælde tJlhge Jordens Brugør, være 
pligtig til inden en l\Jnaned efter Afhæn<lelsen at 
mnnelde denne til <let JYfedlem af Sognekommissionen 
~ i Bonne, der udgøre en sehstændig Kommune, 
Porstanrlerskn het - smn Kommunalforstanderskabet 
hertil har at udvælge for hvert Sogn. Dette :i\Iedlem 
skal inden hvert Aars l. April tilstille Sysselmanden 
Fortegnelse over de i Sognet i Am·ets Løb foregaacde 
Ejer- og Besiddersld!ter. Paa Grundlag af de san
ledes indgnuende Anmeldelser berigtiger Sysselmanden 
sin NameforlC!,'llClse. Undladelse af den i § 6, 2. 
Stykke, 1) omhandlede Opgivelse og de i denne Parn
graf nævnte Anmeldelser og Indberetninger straffes 
med Bøder fra l-20 Kr., der tilfalde Amtsfattig
kassen. Sager herom helmnclles for 'rhorshavns V ed w 

lwmmende efter de almindelige Regler for offentlio-e 
Politisager, men for l;rtndkommun€'rnt~s Vedkommende 
j:!olitiretsvis efter Plakaten af 23. Marts 1813 af 
Sysselmanden. l'aaanke kan ske til Amtets Over
politiret, fm hvilken videTe Ajlpel ikke kan ske. Syssel
mrontlene indsende i Anret 1900 og derefter hvert 5. 
Ar1r til vedkomnwnde Forstanderskaber en Forteg
nelse, hvoraf det fremgaar, ln·or mange Skattemarker 
enhver Ejer (Besidder) i Sognet er rligti~;t at svare 
Skat af. § 10. :For Udarbejdelsen af .Jordebogen 
og den i § H ommehltc ~Fortegnelse tillægges dtw I..~and: 
fogden et Honorar af 300 Kr., Svsselmændene 1 

Surlerø og Østerø Sysler ligeletles et "Honorar nf 300 
Kr. hver, O~! hver af de øYrige Sysselmænd et Hono
mr nf 200 Kr. Disse Honorarer medregnes til de i 
Lov om en ny Skyldsætning paa Pær~mrne af 29. 
lVIarts 1867 § 12 omlmndlede l\IatrikuleringsnrhejdPr 
Yerlrørenile l)mkostninger. Til Dækning af den Del 
af bemeldte, herefter i alt 17,()1)5 Kr. 78 Øre urlgørende 
Omkostninger, som i Henhold til den anfprte r,ov
hestemmelseslml godtgøres Jordebogsimssen af Odels, 
jorden, bliver der af hver Skattemark at betale 2 Kr., 
som erlægges med en Femtedel Olt1idag 1899 og en 
Femtedel Olaidag i hvert nf de paafølgende 4 Aar. 

~3. April. Jagtlov (Nr. 71) for l'ærøeme. § l. .T agtretten 
paa ] 1ærøerne til Lands følger med Grunden og 1naa 
ikke skilles fra denne. I et Fællig i Hauge eller Bø 

1) n: 3. Punktum. 
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har enhver Ejer eller Jlmger lige Jngtret. ::\'ronnere 1897. 
Regler for J agtens Udøvelse kunne fastsrottes paa 23. April. 
G-randestævne, hvor det ligeledes kan vedtages~ at 
der i et Frollig ikkun til Dels eller slet ikke maa. 
jages. § t. H vorledes cler skal forholdes med Fugle-
fangst i Urer, Bjærge og andre lignende Steder, hvor 
Fugl tages, S!llllt med Hensyn til Omantiej? beror 
under Iagttagelse af denne Lovs Bestemmelser 1ma, 
hvad Grmull>esidderne yedtage vaa Grandestævne. 
Hvor ingen saadan Yedtrogt er oprettet, de>les den 
:Fangst, <ler indvindes, efter de paagroldende Brugs 
:Murketal; i samme J!'orhol!l deltages ligeledes i U<i
gifterne ved Jfangsten samt i Anskaff(~lse og V edlige
holdel.se af de til Bangsten nø<lvendige l~edslmber. 
I enhver Bygd, hvor Retten til at tage lfugl i .Fugle-
pladser ikke er ordnet ved Domt tinglæst Brev eller 
ved Bestemmelser, tmfne paa Grandestævne. skal 
Sysselmrmden søge at foranledige faste Bestemmelser 
om tTagtretten!. tilvejebragte enten ved Overenskomst 
eller ved Lan<lvæsenskommissionens Afgørelse, hvillm 
Bestemmelser blive at tin~1æse, og slmJ Overenskom-
sten vrore afsluttet. eller Indkaldelsen til Konunissio-
nen være udtagen 'inden 4 Aar fra denne Lovs Ikraft
trro<len, da ellers Rettigheden tilfalder den eller de 
Bygder, hvortil J<'uglepltulsen hører, efter tlet samlede 
l\Iarketal i Bø eller Hauge, Indmarkens llesidilere, 
hvis Fangsten af Søfugl i vedkommende Bygd er en 
Bøen tilkommende Herlighed, og Hangens Besirhlere, 
l1vis clen paagældendn Fangst i vedkommende Bygd 
er henlagt til Haugerne. Denne Bestemmelse skal 
dog ikke komme til .. A.nvendelsc paa FnglephtdBer, der 
danne sig efter denne Lovs Ikrafttræden. § 3. Jagt-
retten pna Søterritoriet ved :Færøeme er metl de i 
clenne J~ov fastsatte Indskrænkninger fri for enhver 
dansk Undersant. § 4. Ret til at tage Hellefugl til
kommer enhver Beboer af den Bygd, hvortil Pladsen, 
hvor- Fuglen sidder, hører, men ingen udenfor Byg~ 
den boende. § 5. J!'nglebjrorge, Urer, Holme eller 
andre Iignenele Ste<ler samt Ederfuglevarp kunne JlUU 

Begæring af enhver Ejer eller Bruger fredlyses, dog 
kun nnar disse Steder efter kyndige og uvi!lige af 
Retten mlmehlte l\Iænds Skøn >ecl egenlig ]!'angst 
give et virkeligt Udbytte, tler i iliangel af l<'redlysning 
maa antages at ville blive forringet. § 6. :b'redlys-
ning sker af Retten og fimler Sted am·ligt paa de 
:ve<l Lov om :Forandring i Bestemmelseme om Af
holdelsen af 1'ing paa J!'rorøerne af l. Aprill89li § 3 
dertil bestemte Ting. Vedkommende, der vil have et 
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1897. af de i § 5 nævnte Steder fredlyst, skal 3 lVIaanedor 
23. April. forml for det 1'ing, paa hvilket han vil l>egære Skøns

mænd ndmeldte af Retten, lade bekenrltgøre dels yed 
Kirl<cstævnc i de Sogne, hvoraf norren Del ligger inden
for 4 1\Iils Afstand fra det paagælrlende Steds yderste 
Grænse, dels i rlen til 0}Jtagelse af retslige Bekendt
gørelser paa Færøe111e autoriserede .. Axis, at og paa 
hvilknt 'l'ing lmn vil fremsætte sandan Begærmg. 
Sorenskriveren er pligtig til, forinden Udmeldelsen 
foregaar, at meddele ile paa 'ringet tilstedeværende, 
}m"i1 lum agter at udmelde, og :>t opfordre detn til 
at fremkomme me!l deres mun!lthge Indsigelser mod 
Udmeldelsen af disse. Enhver af de indenfor hint 
Omraade hosiddende, som maatte anse sig brøsthol
den ved det afgivnB Skøn, kan hegæTe Overskøn af
holdt, dog man. Bega1ringen herom fremsættes~ for
inden Retten lmr lyst l<'ted over vedkommende Sted. 
Saavel ·]fredlysningen som Udmeldelsen af Skøns
mændene og Overskønsmændene vil være at foretage 
uden Udgift for de prwgældrmcle. § 7. Naar 3 Aar 
ere forløbne efter en i Overensstemmelse med § 6 
foretagf'n Fredlysning, ltan enl1ver af ae Personer, 
der ho indenfor den i Paragraffen nævnte A.fstanrl 
fra Stedet, hegæro Skøn afholdt om, hvor vidt samme 
skal vedblivende holdes fredet. Vedkommenrie har i 
saa Fnlil 3 J\Iam1C!ler, forinden han Jl";U T'inge lmgæ
rPr Skønsmmnd ndmeldte, at lade s1t Forehavende 
forkynde entPn, lHUtr Stedet bruges af en Bygds Be
hoere, ved Kirkestævne og i den til Ophtgelse af rets
lige Bekendtgørelser paa Færøerne autoriserede A. vis 
e1lor1 naar det besidtles af Enkeltmand, da ved Stævne
vidnerne for denne. I Henseende til Fremgangs
maadeu ved Udmeldelsen rtf Skønsmmndene saavel 
som til Overskøns Afholdelse bliver der at iagttage 
li{,'llend e Regler som foreskrevne i § G. Antager Skøn
net eller eventuelt Overskrmnet, at Stedet eller en Del 
af sam1ne ikke bør lw1des fredet lmngere, ophæver 
Retten enten ganske eller til Dels J<'redlysningen ved 
Bekenrltgørelse pna et af de i § !i. l. Punktum. om· 
meldte Ting. Saavel Udmeldelsen' uf 1\Imndene' som 
Ophævelse nf J<'redlysningen foretages uden Urlgiftfor 
de J>aagældemle. § 8. J<'m 15. l\Inrt,s til 1lugnst 
1\Iaaneds Udgang maa ingen. hverhen Ejer, Bmger 
eller uvedkommende, skyde· indenfor en ltalv 1\lils 
Afstand fm et frPdlyst Foglehjærg til Havs og inden
for en Fjerdingvejs Afstnnd fra J<'uglebjærgets Y der
side langs Landet, eller inden saadanne Grænser langs 
Landet, som nærmere betegnes ved Fredlysning. Y ed 
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fredlyste Urer skal i samme 'l'idsmm al Skyden være 18!17. 
forbtult i en halv :b'jerdingvejs Afstand fra Uren og 23. A]Jril. 
for lJCle Am·et, hvor Skarveurer fredlyses. Ligeledes 
skal i 'l'idsmmmet fra 25. Jannar til 25. Oktober al 
Skyden være forbm1t vell l\Iyggentesho1men i samme 
Afstand fra Hohnen som ved fredlyst Fugll\bjærg. 
Fra 1. l\Iaj til August l\laant~ds Udgang mr~a ingen 
skyde indenfor m halv Fjerclingsvejs Afsta11<l fm fred-
lyst Ederfuglem111. Dog er det uden Hensyn til ~'id 
og Afst:11ul frtt et frec1lyst Varp tilhult enhver inden 
for Grænserne af de ham tilhørende eller til Brug 
overdrai,rrle J orde r ut skyde Ravne, Krager og andre for 
Ellerfuglen s1mdelige FuglP, for snu viilt Fretllysning 
af andre Steder ikke derved krænkes, § 9. Det skal 
ved Fangst af Søfugle være forlmdt :lt tmvende lmten 
Spredning af Garn paa L:mdjorden eller saalml<let 
Omanflej, naar den er forhunden med Støj, ligC'som 
det overhovedet skal være forbudt i J<'uglepladserne 
at drive }!'"'angst paa en saadan1\Inade, at Pnglen der~ 
ved ødes. Omanflej maa derhos ikke anvendes af 
andre end veclkommencle Fuglebjærgs Ejere eller 
Brugere. * 10. I 'ridsmmmot fra l. Juli til Ud-
gangen af August l\Iaaned maa ingen paa J!"~ærøerne 
til Vands dræbe eller ødelægge Lomvier paa anilen 
Jlfaade end ved Flejestang. ii!Jg af Lomvier maa ikke 
tages oftere enU en Gang aarlig ])~la Emnme Sted 1 
en Fugleplads og ikke efter 8. Juni. § 11. Ingen 
maa paa Færøerne nogetsteas dræbe eller ødelægge 
lTiderfugle til Lands eller til Vands paa nogen som 
helst J\Iaade. Ejheller maa nogen uvedkommende 
indsamle Eclerfugles iEg eller Dun. Det skal derlws 
være selv de ellers (lertil berettigede forment at op-
tage Ederfugleæg til anden Brug eml til Udrugning. 
Foramiring i clenne Bestemmelse kan ske ved konge-
lig Anorclning. * 12. Saavel l'"" Fællig som paa 
Enemærker skal det i Tidsrummet fra L Jl[arts til 
H>. September inkl. være forbudt at fange eller dræbe: 
Stranclskulen (tjahlrio), Hegnspoven (sp6gvin), Brok
fuglen: (lugvin), Bekkasinen (mirisnipan), 'remeu 
(teclnan), Sildemaagen (liklmn)' og Skrofen (skrft
purin) samt i Ticlsmmmet fra 15. Februar tif Sep
tember Maaneds Udgang at fange eller dræhe Harer. 
Stæren og alle Lamlfugle, der ere mindre end den, 
med Undtagelse af Snespurven (snj6fuglurin), ere 
fredede hele Aaret mndt. Det forbydes alle og en
hver at ødelægge cle i denne Paragraf nævnte Fug}es 
Reder samt at borttage eller indsamle deres Æg eller 
Y n gel. Dog maa den jagtberettigeeJe tage Skrofens 
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1897. Unger. § 13. Al Falbydelse og l{øh snuvel af 
23. April. Ederfugle som uf de i denne l;ovs !i 12, 2. Stykke 1), 

omhandlmlc Fugle samt af alle fredede Fugles Æg 
forlmles. Fra Otteniledagen efter ile i § 12, l. 
Styklm 2), fastsatte Fredningstiders Begyndelse indti12 
D<tge efter deres Udløb skal dette Forbud ogsaa ilælde 
for de der nævnte Fugle samt for Harer. Køberen 
skal dog være ansvarsfri, naar han Jmn pauvise Sæl
geren. § 14. Ingen uvedkommmule maa med Skyde
vaaben færdes i en Hauge, hvor han ikke er jagt
berettiget, udenfor .almindelige Veje, lige ~"" lidt 
som hrtu der uden 'l'J!ladelse maa l>emægtige s1g noget 
Slags Vildt, som han har anskudt ]Jua sit eget Jagt
enemrerke. Al Gang af uvedkommende i de i denne 
Lov omhandlede l!"ugleplndser fm·bydes. § 15. Ju
stitsministeriet skal være bemyndiget tilmed vedkom
mende Ejeres Samtykke j naturhistoriske Sa1nlingers 
Interesse at indrømme Fritagelse fra l~estemmelserne 
i §~ 11 og 12, 1nilJwn Frihigelse dog kun kan gives 
til l>estemte J'ersoner og paa 1Jegrænset Tid. § 16. 
For saa vidt det maatte lykkes at overføre ltypen 
til Færøerne. skal det indtil videre være forbudt at 
fange eller clræbe den, hvorefter det ved kongelig 
Anordnin(l nærmere kan fastsættes, hvorledes der vil 
være at for1wldc med }?redningen af denne Fugl. 
Ligeledes 1mn der -ved kongelig .A.Jwrdning gives 
Fredningsbestemmelser for andre nyttige Vildtarter, 
der maatte indføres eller indkomme J'"" Øerne. 
!l 17. Enhver, som uberettiget jager i fredlyste 
Fnglehjærge, Urer, Holme eller Ederfu~:~levarp enten 
med Skydevaaben eller paa anden l\Iaadc, eller 
som der antræffes med tTagtredskaber eller som 
I'aa Søen eller Forstranelen skyder ind i fredlyst 
Fngleplads, straffes med Bøder fra 10 til 200 Kr. 
Overtrætleise af denne Lovs §!l 8, 9, 10, 11 og 
§ 14, l. Stykke"), straffes med Bøcle1· fra 2-30 Kr . 
.KIPd samme Straf anses fremdeles den. der enten 
mecl Skydemaben ellPr paa andenl\Imult; jager, hvor 
ingen Jagtret tilkommer hum, ligesom ogsua den 
Ejer eller B111ger, der i Strid med, hvad der paa 
Granaestævno er vedtaget om tTagtrettens Udøvelse; 
jager i en fælles Hauge 'eller Bø. 'Andre Overtrædel
ser af denne Lov stmffes metl Bøder fra 2-20 Kr. 
Yetl Bødemes Bestemmelse hliver <ler som skær
pende Omstændigl1e<l særlig at tage Hensyn til, om 

1) o: 2. Punktum. 
2) o: l. Punktum. 



(153) JagtloY. 393 

den ulovlige ,Jagt er udøvet af flere i Forening, eller 1897. 
om paagæl<lende forhen har gjort sig skyldig i et 23. April. 
lignende ll1 orlw1r1. Anvenclelsen af cle ovenanførte 
Straffelwstemmelser er derhos ikke hetinget Rf, rtt der 
vecl den ulovlige Jagt er fanget eller fældet noget 
Slags Vilc1t, men er der ved den ulm--lige Jagt fanget 
eller drælJt noget af efterummte Slags Vildt, vil paa
gæltlemle f o rurlen at v m re ifalden Straf !m ve at bøde: 
for hver Ederfugl 10 Kr., for hver Rare li Kr., for 
hver Strandskade, ll<'gnspove, Brokfugl, Bekkasin, 
'rerne, Sildemaage eller Skrof 2 Kr., og for enhver 
anden :Fugl, med Undtagelse af Jiovfugle, der verl 
ulovlig Jagt dræbes eller ødelægges, 50 Øre. J)en 
skyl<lige er derhos i alle Tilfælde pligtig at erstatte 
Værtlien af clet paa lÆndjonlen drmhtø eller fangne 
Vildt, for san vidt dot ikke uforrlmrvet lmn afleveres 
til rette vedkommende. Naur nogen efter 2de Gange 
nt være straffet for ulovlig Jagt atter gør sig skyldig 
deri, skulle endvidere hans Sagtrodskaber fratilges h:mL 
!l 18. De l~øder, der udredes for Overtrædelse af 
denne Lov, saavel som hvad der maatte indkomme 
ved Salg af konfiskerede Sngtredslm1Jer, tilfalder den 
kommunale Urulerstøttelseskasse (Lov om Fattig
væs.:net for 1) ]'ærøerne lO. April 18tl5, Kai'· II) for 
det Sogn, hvori Forseelsen er l)errauet. Saafremt 
Ja~tforseelsen :ikke er begaaet paa I.~audjonlen eller 
ved Skydning i eller udenfor en Fngleplads~ i hvilket 
Falrl Bøden tilfalder det lllurgmldende Steds Under
støttelseskasse, men til Søs, tilfalder Bøden Under
støttelseskassen i den Kommune parr Fmrøerne. lrvor 
den paugældende hører hjemml~. Er Lovovertrff:deren 
i sirlste Fald bosat udenfor Fmrøerne, tilfalrler Børlen 
Amtsfattiglmssen. !l 19. Sager mod Høm, der i en 
Alder af -lO til 15' Aar uden Virlrmde af Forældre 
eller dem, der m natte trmrle Bamet i JJ'ormldres Sted, 
have gjort sig skylrlige i Overtrmrlelse uf denne IJov, 
]tunne, naur Dmnmeren finder, at Omstændiglu~det1le 
tale for en saadan Afgørelse, sluttes med, at der til 
Rets1n·otokollen enten gives Bamet en Advarsol eller 
med, at Formlrlre eller· de, der træde Bamet i deres 
Sted, erklære sig villige til at tilclele Barnet . en le-
gemlig Revselse i Hjemmet, hvortil efter Omstændig
hedeme lmn føjes den Betingelse, at RevselsPU bliver 
n.t tildele nnrler 'l'ilsyn af en verl Politiet mrsat. 
Under skærpeJule Omstmndigheder straffes Ilarnet 
1ned Ris, dog ikke over 15 Slag og i øvrigt under 

1) Saaledes Lovens oft1cielle Tekst (fejlagtig i SteUet for p n a). 
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1897. Iagttngelse af alminrlelig lJorgerlig Straffelovs § 29. 
23. April. eller med simpelt J;'ængsel indtil S Dage. Er Jagt~ 

forseelsen hegnaet merl Bamets Forældres Vidende 
eller med de Personers Vidende, der træde Bamet i 
Forældres Sted, anses disse, som om de selv havde 
hegaaet den ulovlige Handling. Lige med dem, der 
træde l~:1rnet i Forældres Sted. unses de voksne Per
soner, cler·- have medtaget det 'enten i Hauge. Fugle
plads eller til Sns. § 20. Det slml være 'de Per
soners Pligt. der som Lodser eller kemlte J\Iænd føre 
de fra U(llimdet ankommende Skibe i Havn eller 
lodse dem fra rleu ene Havn til dr'll anden, at gøre 
Skibsføreren opmærksom ]nta, hvilke Steder der i clet 
J?arvand, som Skibet besejler, ere frerllyste, samt patt 
de hestaaende Forhud imod at skyde indenfor den 
lwstmnte Afstancl fm samme. Jhr I,odsen forsømt 
dette, hliver han og ikke Skibsforeren at straffe for 
Overtrædelse af de nævnte J?orbud. som Skibsføreren 
hegaar, inden Lotlsen er affærdiget fra Skibet. § lll. 
Alle Sager angaaenrle Overtrædelse af denne Lovs 
§§ 8-13 og § lG belmntlles som offentlige Politi
sager, og har vedlwmmende Øvrighed, Nlten den 
ifølge Angivelse fm den forurettede eller andre eller 
Jmfl. anden Maade maatte være Jwmmen tilKundskab 
om den l)egaacde Jj,orscclse, at undersøge Sagen og 
hænde Dom over den skyldige. Dog er det ilclw den, 
der ved en saadan Overtrædelse finder sig fomrettet, 
formPut })tla egen Ret,-rning at anlægge og forfølge 
Sagen desangaaende, na::tr hnn hertil maatte finde 
Anledning. saa.sorn naar Øvrigheden i et enlcelt '.ril
fælde maatte l!ave fundet, at der ikke var fremkom
met tilstrækkelig Oplysning til paa Gnmd heraf at 
ivrurlisætte offentlig Paatale. Alle andre Sager i An
ledning af Overtrædelser af de i denne J,oy inde
holdte :Forskrifter blive at helmudle efter rle for pri
vate Politisagers Behanrlling gældenrle l{egler. Be
føjet til at paatale Sagen er den jagtberettigede eller1 

hvor Overtrtede1sen er beguaet paa Fællig, enhver 
Lodsejer eller Bruger i samme. Er der ved en Over
træcle]se, soJll er Genstand for privat Forfølgning, af 
den }Jftagældenil~ tillige begaa.et en ]forseelset der efter 
denne Lov bliver at forfulge af rlet offentlige, staar 
det den private frit for at begære Sagen i det hele 
helmurllet som offentlig Politisag. Pautale efter nær
værende J,o,· fimler iklm Sted, naar et Aar er for
løbet, efter at Forseelsen er br•guaet. § 22. Denne 
J,ov træder i Kmft den L Juli 1897. til l1vilken Cl'id 
Jagtlov for Færøeme af 9 . .F'ebruai· 1854, J,ov af 



21. November 187'1 indeholdende nærmere Bestem- 1897. 
melser rmgaaentlc den i JagtJoy for Færøeme af 9. 23. April. 
Fcbmar 1854 !\ lO foreskrevne :B'redlysning af Fugle-
bjærRe m. m;, 'Lov af 7. Mad 1881 om Forandring i 
og 'Iillæg til Jagtlov for Færøerne rtf 9. }februar 
1854-, Lov af 2[1 • .Marts 1887 om :B'redning af Eder-
fugle l"'" :Færøeme og J,ov af 1. Ap1·il 18!!1 om 
~l'illæg til og Foraurlring i J agtlov for Fænwrne af 
9. Fobmar 18f>4 i det hele ophæves. 

Lov (Nr. 162) for Færøerne om Storkjovens 18. Debr. 
Fredning. § l. Det forbydes til l;tmds eller til 
Y amls at fange eller dræbe Storkjoven ( skugvurin ). 
at odelægge dens Reder eller lJOrttage eller indsaml<; 
dens Æ" eller Yngel saavel som at indføre, falbyde 
eller kølw den nævnte Fugl eller dens Æg. § 2. 
Overtrædelser af denne J,ov straffes merl Bøder frn 
10-50 Kr. samt med en Tillægsbøde af 50 Kr. for 
hver fangen eller !lræbt Fugl. l ønigt yiJle Bestem
melseme i §§ 17 -l !l i Jagtlov for Færøeme af 23. 
April IH97 \~ære at arrrende paa saadanne 0Yer~ 
trædelser. Sager unganende disse helHmdles som 
offentlige Politisager. § 3. Denne Lov træder i Kraft 
den l. Marts 18f!~ og gælder til l. Juni 1903. 

Lov om lletterues illedvirlming til Optagelse 18. Dchr. 
af lleYis i Udlandet m. m. (se Anordn. 24. Oktober 
189~). 

Lov (Nr. Ml om Tillæg til Loy om Foranstalt· 1898. 
ninger m011 Udbredelse af smitsomme Sygdomme 2G.Marts. 
JlllR Færøerne af' au. lilarts 1895. § l. Naar Personer 
ere døde af Lungesvindsot{Lungetuberknlose), skal ved
kommende Distriktsla,ge være l>eføjet til at paabyde og 
foranstalte Desinfektion af Lokaler, der af saadanne 
J>ersoner ere benyttede til ymigt Opholdssted, saavel 
som af de uf dem benyttede Gangklæder og Seng-
ldæ!ler. Disse 'l'ing maa iklw før Desinfektionen 
sendes til Y ask ellt?r Reparation, sælges, bort:,rives 
eller ndlaanes til andre. De med Desinfektionen 
eller merl den Tilintetgørelse af rørlige Genstande, 
der overensstemmende merl I,ov af 30. lilarts 1895 
§ 8, 2. Stykke 1), kan træde i !lens Sted, forbundne 

1) o: 2. Punktum. 



396 Lov om '1_1illmg til E1Jidemiloven. (156) 

1898. Udgifter afholdes efter Reglerne i bemelrlte Lov. 
26.~!arts.§ 2. Er en Person, der er clød <tf Lnngesvindsot, 

ikke bleven behandlet af vedkommende Distriktslæge, 
skal den Lroge, der har lutft den ~paagæhlenrle nmfer 
Behandling, eller, hvis Læp;ehehandling ikke har fundet 
Sted, den Læge, som toretager Ligsynet, Bllarest 
mnligt anmelde Dødsfahlct for Distriktslægen. Fore· 
tages I1igsynet af Ligsynsmænd, og Dødsnarsagen af 
dem skønnes eller fonnodes at være 1.ungesvindsot1 

paahviler den samme Anmeldelsespligt dem. § 3. 
Enhver Læge skul efter derom af dPt kg1. Sundhecls
kolleginm bstsatte Regler til vedkommende Distrikts
læge indgive Beretning om de 'l,ilfælde af Lunge
tuberkulose, han faar m1der BehandEng. Beretningen 
affattes paa ilertil af Sundhedskollegiet gotikendte 
Skemaer, der ved Justitsministeriets Foranstaltning 
blive at ndlevere uden Betaling til Lægeme. § 4. 
StraffeM og Paatalebestemmelserne i R 15 i I..~oven af 
30. }farts 18!l5 finde ogsna An venilelse paa Over
trædelser af denne IJoV. 

4. 1\Iaj. Jfgl. Re sol., hvorved bifaldes: l. at der i Stedet 
for det nuværende Hjælpeapotek 1), der nedlægges fm 
l. Februar 1~\J\l, maa oprettes et selvstændigt Apo
tek i Thorsham: - - - 3. at der tillægges Apo
tekeren de for Kobstarlapotekere i selve Kongeriget 
med Jlersonligt Privilegium sætivanlige Rettigheder, 
dog at der, da Fr. 4. Decembm· 1672 ikke gælder 
paa Færøerne, ikke vil kunne tillægges ham en lig
nende Eneret til u.t præparere og forhandle J\Iedika
menter, som tilkommer Apotekere i selve JCongeriget, 
ligesom den i bemeldte I!'ororrlnings § 18 omhan<l!ede 
Handelsret ikke vil tilkomme ham 'uden Løsning af 
Handelshevilling; 4. at der fremdeles forbeholdes de pao. 
Færøerne udenfor 'J:Jwrshavn hocude Læger Ret til 
at dispe~nsere J\Iedicin, dog saaledes at de skulle være 
f011Jligtede til ttt forskrivø de af dem benyttøde l\[e
dikrunenter fra Apoteket i 'l'horshavn; og 5. at der 
paulægges AIJOtekeren de samnw I!'orpligtelser, som i 
Almindelighed pauhvile Købstadapotekere i selve 
Kongeriget med personligt Privilegium, ligesom lmn 
vil have at mulerkaste sig den mecl Hensyn til Apo
tekets Drift fomødne Kontrol, hvorhos lmn skal væ1·e 
forpligtet til palt s•mdaune Steder paa Færøeme, hvor 

'J Se Justm. Skr. G. November 1882. 
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Hensynet til Befolkningens Cl'arv gør det ønskeligt, at 1898. 
orerdrage Købmænd at forhandle almindelig benyt- 4. Maj. 
tcrle Medikamenter fra Apotekets Beholdning, hvilke 
i stHt 'rilfælde slmlle være maalte eller afvejede paa 
Apoteket, vortionsvis forseglede samt forsynede med 
I~tikette eller, om fomødent1 med Brugsansvisning. 

(U tr.) 

.T ustm. Skr., hvoned l>estemmes, n t Syssel- 3 .• TuuL 
manden for Strømø Syssel fra l. Oktober s. A. skal 
have Bopæl og Kontor i Vestmanhavn. 

(Utr.) · 

Justm. Skr., hvorved bestemmes, at Syssel- 4. Juli. 
manden for Østerø Syssel skal have Bopml og Kontor 
j Stræncler.1) 

(utr.) 

& 

J{gl. Anorilning, hvorve11 Lov om RetterueS24. Oktbr. 
Medvirkning til Optagelse af' Ilevis i U iliandet m. 
m. af 18. December 1897 sættes i l{rai't paa Fmr
oerne i uforandret Sldkkclse fra den l. Januar 181lll 
at regne. 

J ustm. Skr., hvori - i Anlctlning af, at der27. Oktbr. 
under Forberedelserne til Ivmrlrsmttelsen af Lov (Nr. 
70) 23. April 1897 var opstaaet 'rvivl om, hvor vidt 
Bestemmelsen i Lovens § l om, at den nye J ordebog 
"trmder i Kraft Olaiclng 18\\9". er at forstaa san-
ledes, at den nye Skyldsmtning 'finder Anvendelse vaa 
de den umvnte Dag forfaldende Skatter og Afgifter 
til Stat og Amtskommune, eller saaledes, at den først 
·skal anvenrles Jma de Olaidag 1900 forfaldende Skatter 
og Afgifter, ~- ndtales, at J\linisteriet tiltrmder Amtets 
Opfattelse af den nmvnte Bestemmelse, hvorefter den 
.er at forstaa 1ma den førstnmmte J\[aarle. 

(U tr.) 

Lov (Nr. 5) forFmrøemeimlelwhleude l<'orbml 1899 
mod Fiskeri meil llnndslmbevaail. § L Det er 14. Ja~. 
forlmdt paa SøteiTitoriet ved Færøeme at udøm 
Fiskeri med Bundslmhevaatl (trawl) 2). § 2. Over-

1) Ændret ved Jnstm. Skr. 18 .• Juni 1901 (utr.)1 ltvorefter 
Sysselmanden fra 1. Oktol1er 1901 skal have :Bopæl og 
Kontor i Fuglefjord. 

2) .Tfr. Lov (Nr. W) 23. April 1881 § l. 
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1899. træclelse af § l straffes mecl Boeler fm 1,000 Kr. til 
14 .. Jan. 4,000 Kr., som tilfalde Statskassen, hvorhos samtlige 

F:mgstredskaher, denmder indhefattet Slæhetrosser1 
og den ombordværende Fangst skulle være forhruclte 
til Fonlel for Statskassen; de forhru1lte Fangst
Telisltaber ville være at gøre ubrugelige til Fiskeri 
med Tiundslæl>evntHl. Skibet kan hes1aglægges og 
efter foregaaende Orllæg sælges til D<dming af Bøder 
og Omkostninger. § 3. Antræffes et l!'iskefarloj 
inde paa Søterritoriet mecl Bundslæbevaacl inden 
Borde uclen dog ut være i Færd med at fiske, an, 
vendes Straf af Bøder paa 200 Kr. til 2,000 Xr. til 
Statskassen. Antræffes det samme Skib anden Gang 
paa Søterritm·iet med det nævnte Fiskeredslmh inden 
Borrle, ]Jliver den i § 2 fastsatte Straf at anvende. 
Denne I)uragrafs J3estemmelser kommn dog ikke til 
Anvendelse paa følgende Skibe: l) Skilw~ iler ere 
i :Nødstilstand1 hvortil ]wnregnes saadanne SkibP, 
som maa søge Forbindelse med I.~m1d formedelst 
Mangel Jlaa J~evnedsmir11er eller Kul. 2) Skibe, cler 
maa ant<lp;es mod deres Vilje eller Vidende llt være 
'komne :ind 11aa Søterritoriet, være sig paa Grund af 
Strøm og Yind, eller fordi Taage har forhindret 
Jagttagelse af Afstrrnden til Land. 3) Skibe, der paa 
Vei<'n til FiskPpiudsen eller fr<t en ]':iskeplads til Pn 
anden, uden at stanUset 11a.ssere Sundene mellem 
Øerne. For de i Punkt 3 omhandlede Skibe stLmt 
for Skibe, der søge J<'orbimlelse med Land for at 
skaffe sig J,eynedsmidler eller Kul, gælder Undtagel
sen fra Parap·afens Hovedbestemmelse kun paa den 
Betingelse, at samtlige Fangstredskaber, saa længe 
Skibet befinder sig paa Søterritoriet, ere bortstuvede 
indenbords. 1) Indenrigske Bundslr.eheva:ulsfiskefartøj er 
er det tilladt under hvilke som helst Omstændigheder 
at søp;e lÆnd for :tt losse deres Fangst og at ind
tage Vand og rmdre Fornødenheder, dog at samt1ign 
:Pangstre<1s1mhcr erc hortstuvede. § 4. Sager angaa
ende Overtrædelser af nærværende Lov hehandles som 

1) I Skr. -27 •• Juli 1899 (utr.) har Justm. meddelt, at der, for 
at den ommeltlte ·Dortstttvning af Fangstrodskaber ·imlen· 
bords Skal kunne 1Jetrngtes som effektiv! ifølge Udtaldse 
fra i\Iarineministcrict kræves-: l. at Skovlene enten staa. 
Jlaa deres almindelige Plads indenfor Rælingen eller ere 
om Læ J: under Dækkct1 og 2. at Nettene ere adskilte 
fra ·skovlene og lagte til Side eller bundne op indenbords 
(paa Dækkt~t eller under Dækket), samt Fisken selvftjlgelig 
udtagen. 
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offentlige Politisager. § 5. Denne I,ov trætler i 1899. 
Kraft <len l. Februar 1899. 14. Jan. 

Indm. Skr. (til Kjøbenhavns :i\Iagistrat) 1), IJVori ·1. Febr. 
efter Brevveksling med ,Justitsministetiet udtales, at 
den ifølge l<'attiglov for Færøerne af 1 O. April 189fr 
§ 57 og Fattiglov for det øvrige Kongerige af .9. 
AJlril 18!)1 § 45 i det indbyrdes Forl101<l mellem rle 
færøske Kommuner og i det indbyrdes Forhold mellem 
rle øvrige kongerigske J{ommuner gældende Regell 
hvorefter Opholdskommunen kun kan forlrrnge •j.1 rtf 
Udgiften ved en trængendes Forsørgelse erstilttet af 
den forsørgelsespligtige Kommune, ogsaa mna gælde 
i Forholdet mellen1 Kommuner JHUt Færøe111e og 
ICommuner i flet øvrjge Dnnmark. 

(Min. Tid. A. Nr. 48). 

J,ov (Nr. 48) om Tilnjeln·ingelsen ni' Vet1tægt2l. 1Iorts 
i'or nenytteisen ni' Vand fm Tho1·sbtwn Vandværk. 
De i Lov angaaemle Shule>n J\jolwnluwns og tlens 
Gmnds Forsyning med V mul fm de nye V nnrlværker 
af 80. November 1857 indeholdte Bestemmelser mr;d 
Hensyn til ulwrettiget Brug og utilbørlig! Spilrl nf 
Yanr1 kunne med de Forandringer, som de særegne 
stedlige For1wlt1 Jnantte merlføn', udvides til ogsatt 
at gælde for ~l'horshavns lmmmmmle V anrlværk. De 
hertil sigtende Bestemmelser blivri :lf Kommunal
lwstyrelscn at optnge i en Y edtregt, der, forinden 
den lmn trærle i Kmft, maa være stadfæstet af 
J ustitsrninisteren. 

Strandingslov (Nr. 49) i'or Fmrøerne. I. § 1.2·1. ;llarts 
Verl Stramlinger uiloves t!en Politiet tilkommemle 
JIIyndigherl af Sysselmtmrlen, indtil I"andfogrlen selv 
eller ved Fuldmægtig kommer til Stede. § 2. Naar 
Skib er stmnrlet eller i Begreb med at strande eller 
fm Land ses rma anden 1\laarle at Yn're stedt i Nød, 
hvorfra det ikke ved e-gen Hjælp kan redde sig, skal 
den, som l1liwr det var, hurtigst muligt .derom under- · 
rette Sysselnumden, for sa:t vidt denne ikke selv er 
til Stede, og lmr herfor J(mv Jlatt pttssenrle Gorlt-
gørelse, der frtstsættes af }>oJitiet. Sntt snnrt Syssel
manden Yef1 rgen Ingttagt>lse eller efter l\Iefldelelse 
httr l1ragt i :ærfaring, at et Skih er strandet ell('l' 

1) Af Justitsministeriet kommuniceret Amtmanden over FærM 
r1erne ved Sl{rivelse af 16. s. Jl[. (utr.) 
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1899. udsat for at strande, skal han uopholdelig Ilegive sig 
24.1.Iarts.til Strandingsstedet samt snarest muligt sende ]iielding 

derom til 11anrlfogden. Denne har derefter, med
mindre lmns 'l,ilstedelmmst skønnes at være uden al 
Betydning eller at være forbundet med uforholds
mæssig Bekostning, uopholdelig enten seh~ oller ved 
Fuldmægtig at begive sig til Strandingsstedet. Naar 
løst Gods, Vrag eller Vragstykker inddrive paa For
stralHlen, har Sysselmanden, saa snart han faar 
Kundskab derom, SlHlfremt det inddrevne skønnes 
at have en Værdi af over 2 Kroner, at gøre Ind
beretning til Landfogden, hvorhos han bør drage 
Omsorg for, at Godset sntlTest muligt bringes j Sikker
hed. I,and!ogdens Tilstedekomst udfordres ikke, nnar 
Y ænlien af det inddrevne Gods, der er Genstand :for 
sumlet Bjærgning, slwnnes ikke at overstige 500 Kr. 
§ 3. Hvor det gælder at redde l\Ienm,skeliv, er enhver 
fm]Jiigtet til at yde den Bistand, som han kan yde 
1ulen Fare for Liv eller Helbred (almindelig horgerlig 
Straffelovs !l 199), og til, mod "Erstatning for den 
Skade, som ilerved sker, at afgive ethvert dertil tjenligt 
Redskab, Bamt til at tilstede forumlen Færdsel paa 
sin Grund. 'l'il skibbrudne kan Politiet for!rmge, at 
de omboende morl hillig Betaling efter I~me skulle 
afgive fornødent Husly samt yde Kost og Pleje, indtil, 
for Udlændinges Vedkommende, deres Forsørgelse 
kan overtages af Konsulen, lwnholdsvis Statskassen, 
hvor denne ved international Overenskomst er }Jligtig 
dertil, eller, for i Danmark hjemmehørende Søfollts 
Vetlkonnnentle, Hjemsendelse kan ske efter Reglerne 
i Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne af 10. AJ'ril 
18\l5 § 75. ~'il de i § 2, Stykke l Of( 2,') omhandlerle 
l\Ieldinger er enhver pligtig mod Betaling at afgive 
de efter Politiets Skøn fornørlne Befordringsmidler. 
Endelig er enhver pligtig til red Bjærgning, mod Er
statning for derved foraarsaget Skade, at tilstede for
nørlen Adgang til og Benyttelse af sin Gruml samt, 
for saa Yidt det bjærgede Gods iklw nden Slmde lmn 
Jwnligge under lUtben Himmel, til dets Bevaring for 
Betaling atafgive Husrum, som han ilclte selv benytter. 
Størrelsen af de i denne I)arugraf omhandlede Er
statninger og Betalinger fastsættes efter Billighed af 
Land!ogden, merl Forheholtl af liet til at puaanke 
lmns Afgørelse for Amtmanden. De afholdes, lige
som den i § 2 omhandletie Godtgørelse, forlods af 
Stranilingsm'ass(m; findes der ingen saaUan, afholdes 

1) g: 2.-4. Punldum. 
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rle af Statskassen. !l 4. Politiet tmtager den for- 1899• 
nødnc Bistand til do lijærgninger1 der ledes af samme.24. Marts 
Hvis Omkostningerne hervea ikke dækkes af l~jærg
ning~massen, udredes dot manglende af Statskassen. 
I'olitiet er tlerlws berettiget til at fordre, at lla<Hle 
og Redskaber, son1 Ejeren ikke selv 1>ønytter, stilles 
til Rtuulighcod ved Bjærgningen mod Erstatning, iler 
fastsættes og udred.es citer R;cglerne i § 3, sitlste 
Stykke.') II. !l 5. Il 1stand maa 1klm pamwdes stmntlet 
Skib, og dette maa, saafremt levende Folk ses at 
være om Bord, 1Jortset fra Tilfælde. hvor offentlige 
1\Iyndigheder ere lwrettig0de dertil,. ikke l)otdes uden 
'J'illadelse af den, som har Befalingen paa Skibet. 
" 6. Indtil Politiet kan komme til Stede, skulle de 
" l ' . tilstedeværende handle efter wtlste t-lkon og ]<;vne for 
a,t yde IIj:dp til de skibbrudne og ere, for saa vidt 
Histund ikke afvises, ]Jerettigerle til at iv:erksættn 
J3jært,'lling af Gods, hvorved dog stedse man bruges 
en saaclrml~remgungsmaade, at don ikke bliver Politiet 
nuar det indfinder sig, til IIinder i at undersøg{; 
Sagen og forvisse sig om.- at intet er blevet forvansket. 
!l 7. N nar Skibets Fører eller drm, der har l~elalingen 
om J3ord, modtager det offentliges Bisbtnd: der snarest 
muligt slwl tilbydes, samt naar Indst.randing slmr af 
Sl,.jb eller Gods, iler ikke let1sages af nogen, smn Pr 
bemyntliget til at træile i Ejerens Sted entfm efter 
sin Stilling part Skibet eller ifølge Iiefuldmægtigelse, 
lmr Politiet Ledelsen af Bjil'l'bqlingen af strandet 
Skib og Gods. Dog har Politiet at randføre sig med 
dem, der efter deres Stilling om Bord eller ifølgø 
BefuldmægtigeLl1e repra:søntere Ejerne af Skib og: 
Gods, eller, hvor s'tarlanne ikke fint1r's, med Konsuleli 
eller Vicekonsulen for tlen Stat. hvor Skihot er 
hjmnmohøronde, saaf.remt han '" 'til Stede. J 'l'il
fælde af l\lcningsnlig]Jctl mellem fomnførte Personer 
og Politiet nfgør Landfogden foreløl)ig Sngeu, som 
derpua forel~Pgges A1ntmanden. Politiet skttl, nuar 
Skibets Nationnlitet kendes~ snurest muligt underrette 
nærmeste Konsul eller Vicekonsul om Strantling<m~ 
Skipperen eller clcn, der godtgør nt have fornø(len 
I~efnldmtegtigelse fra ]~jr:ren~ kan ·til enl1ver 'rid give 
Afkald Jma det offentliges Bistand og selv overtage 
den vi<1Pre Ledølse af Bjærgniiigen morl ut stille den 
dter Politiets Slum fornotlne Sikkerhed for de JlfUl

løbne Omlmstninger og den allerede fortjente Bjærge
løn. § 8. De nænnere ltegler for Politiets Lerlelsc 

1) Sidste og ltæstsidste Punktum. 
(Il) 26 
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1899. rtf Bj:nrgningsforetagenrler, for saa vi<lt de ikkø imle-
24. MartsJwldes i de efterfølgende Paragrafferrtfdenne IJOV, fast

sættes ved Anordning1 hvori ogsna kan gives Politlet 
Paalæg om Underretning til andre Personer encl dn 
i § 7 nævnte. § 9. Hvor Bjærgning sker :tf Skib 
eller Gods, og ingen er eller lmn ventes snart at 
komme til Ste<le, som efter sin Stilling paa Skibet 
eller ifolge Befuldmæ6"tigelse repræsputerer Skibets 
dier GodSets Ejere, skal der, naar Underretning ikke" 
]mn tilstilles Ejerne efter de foreliggeude Oplysninger, 
og for saa vic1t Godsets Værdi efter }1'-'lradrag af Om~ 
kostninger og passem1e Bjærgeløn skønnes :ctt ,over~ 
stige 50 Kr., snarøst muligt af: Politiet udfærdiges en 
Bekendtgørelse, hvorved Bjerne indkaldes til inden 
J Aar at melde sig og godtgøre deres Het. Denne 
Bekendtgørelse, der saa vidt muligt skal indeholde 
11Hjagtig Angivelse uf de strandede eller bjærgede 
Genstande og deres Mærker, slml~ nuar Ejerens l)art 
af det lljmrgede Gods antages at overstige 200 Kr., 
indrykkes 3 Gange i de til Optagelse af Proldanutta 
hestemte 'J:idendrr, men ellc~rs kun l Gang, hvorhos 
Lanrlfogden, naar han finder, nt der er Anledning 
dertil, tillige Jmn lade Bekendtgørdsen indrykke i en 
anden Avis. § l O. Salg af det i § 9 omhandlede 
Gods mua kun ske ved Auktion metl Billjgelse af 
Amtmanden, der ogsaa !Jar at godkende Auktions
hetingelserne. For saa vidt Godst'ts Beslmffeuhed 
tilsteder det, og dets Ophev~tring ikke vil medfore 
uforholdsmæssige OmJwstninger, maa Srtlg ikke slre, 
før der er levnet Ejeren passende Tid til at melde 
sig og sølv tage Bestemmelse. Inddrevet løst Cl-ods. 
Vrag-elJer Yn1gstykker, som skonnPs at have e1-l 
Værdi uf ikke over 2 Kr. (§ 2, 3. Stk.1)), bortsmiges 
vefl Auktion uf Sysselmnmh~n pna hans aurlige Om
rejser2). § 11. l\Ieltler IDj(~rPn sig og godtgør sin 
l{erettigelse som mwdrm) faar han udlev<)iet det 
hjmrgedc eller, hvis det er solgt, Auktionsudbyttet 
med ]fradrag af Omkostninger og af Bjærgeløn, for 
saa vldt dønnes Størrelse t~r fastsat enten ved Over
cnslwmst eller af Helten; Cl' dette ikke 'J'ilfml!let, 
sker UdlPvoringen .. 1nnr m()(l 'f?rr ·td Politiet fristsat 
Sikkerhedsstillelse for Bjærgelønnen. Spr)rgsmun-l(~t 
om, hvoryidt den, der optrriJdpr med Paastand paa 
Godsets Udlevering, er tilstrækkelig let,riHmrret, af~ 
gøres af Amtmanden. Er fulclt Bevis for Ejerens 

1) ": •1. Punl<tum. 
2) .lfr. Sportelreglement BO. :I\Ittrts 1836 § ti4. 
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I'aastand ikke tilvejebragt, men dog overvejende 1899. 
Sandsynlighed for Berettigelsen af hans Krav, kan24, iliarts 
Justitsministeriet efter Forhandling med }11inru1s~ 
1ninistc~riet, naar den i 13ekendtgørelsen fastsatte Frist 
er urlløhen, samtykke i, at Godset udleveres med 
l!,rrulrag af Omkostninger og Bjærgeløn overens
stennnende med Amtmandens Opgørelse (§ 12). 
Sandan t . Samtykke kun enelog før Bekl'ndtgØrf~lses
fristeJu; Udlob indrmnmes mml lH~hørig Sikkerheds-
stillelse for 'Jcilbagelevering i 'l'ilfælde af. at bedre 
heroUiget Krav maatte fremkomme. Anerkendes !len 
formentlige Jiijcrs KrrLV ikke, lmn Spørgsmaalet ind-
bringes for Domstolene v('(1 Søgsmaal mod Jilnans
ministeren. § 12. :Melder Ejeren sig ikke, inden 
Urlløbet al a,:n i Bekendtgnrelsl'll s<ttte Frist, tilfalder 
<let hjmrgede efter l:Prallrag nf Omkostninger og 
Bjærgelon Statskassen. J3jærgerne have Valget mellem 
som Bjærgeløn at faa udbetalt en 'l1r(ldjetlel af det 
ved Godsets Salg indkomne Beløb med Pradrag af 
de Omkostninger, åer ildn; llflfllrvile Uem som en Del 
af sehe Bjærgningsarhejdet, og at faa BjærgPlmuwn 
fastsat efter Heglenw i Solovens Knp. ~J, i hvilket 
sidste JCal<l Amtumnden l>livn at stævne paa det 
offentliges Y egne. Salget af Godset slrer efter li-eglerne 
i § 10, dog at det, saafremt Bjærgerne vælge i Bjærgc-
Jon flt faa urllwtalt en 'J:redjedel, staar dem aahent 
ilt forlange, nt deres I)a.rt udlægges dem :in natunt 
t!fter 'l\1ltsation af uvillige nf 11etten JlfUt deres Be
kostning m1meltlte 1\Iamd, for mut vidt Landfogden 
finder~ at en l1m'iil sigtewle Deling af det hjmrgede 
G-ods huler sig incrksrottet uden at Jette derved t;tber 
i V rordi. Omkostningernes J?ordeling mellem 11jt:ergerne 
og det offentlige afgøres af Amtm:uulen, Kunne 
Bjærgerne ikke enes om Bjmrgelmnwns Portleling,. 
forholdes efter Solovons !j 228, § 13. Bjærges for-
ulykket Skih eller Gods i Mben So, nrlcn n,t der 
medfølger nogen, som lovlig reJlræsenterer Ejeren~ 
skal Bjærgeren, saa snart han har hragt Jet bjærgede-
i Land eller i liavn paa }1,mrøerne, straks gøre An
meldelse derom til Politiet og overgive Godset til 
tlcttc, hvorefter cler forholrles ovnensstemnwnde med 
<lo on,nfor i delte Afsnit foreskrevne Jlcglor, sartledes 
nt det hjr_crgetle med Fr}ulrag af Omkostninger og 
Bjærgeløn, hvis ingen Ejer efter lJehørig Indkaldelse 
melder sig, tilfttliler StatshssPn, § 14. Enkeltvi~ i 
Søen Piler p an Forstrnndf~n hjrergeae Stykker V raggods7 
hvis V ænli efter IÆ1u1fogdens Sbm ikke overstiger 
10 Kroner, lmn han overlade Bjærgeren. Er det 

(11*) 26* 
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,_ 1899. hjærgLl!le uf større Værdi, har Pinansministeriet som 
24.1\!arts.hirltil Ret til at overlade Bjærgerne det, naar Om

stændighederne findes at tale derfor. III. § Hi. 
I,anrlfogrlen tilkommer der fo1' J\Iorle i Strandings
tilfælde over 'Ir l\Iil fm hans Bolig formlen fri Ile
fordring mellem Strandingsstedet og Boligtm i Dag~ 
penge for det første Døgn. han maa vmre fraværende 
fra sit Hjem, eller Dele rlemf 8 Kr., og derefter for 
hver 12 'l.'imer eller derunder 4 Kr. Det samme 
gmlder Sysselmmndene, hvor rlisso optrmrle i Stedet 
for J.Jandfogden, dog at Dagpengene nr>dsættes til det 
lHllve. De 1magældøndc Bøloh afholdes, for saa vidt 
der foreligger en Strandingsmasse~ af tlmme, og ellers 
af Statskassrm. § 16. Sker Bjærgningen iklre under 
Politiets I~erlelse, er den, som forest<>ar Bjærgningen, 
.ansvur1ig for tle Oml,::ostninger, der i l\Iedfør af denne 
Lovs §§ 3, 4 og 15 skulle nfhohles af Strandings
massen. § 17. .Justitsministeriet er berettiget til 
ve<l en 'l'arif flt fastsmtte Bjærgdønnen for hortilrevne 
Sømærker1 tilhørende den danske eller fremmed Stat. 
§ 18. J\Ierl Hensyn til Optagelse af Skibe og rmdre 
G-enstande, som findes nedsunkne paa IIa.vets Bund, 
samt Opfiskning af Ankere m. m., har det sit For
Hivende ved de lli<ltil gmldende Hegler'). § lU. Den, 
som i Strid 1ned denne Lovs Bestemmelser cgen
mtt~gtig forutager Bjærgning n f strandet GodsJ straiies, 
for sua vidt højere Stmf ikke er forskylflt efter den 
almind~lig~:~ Lovgivning, med Fængsel (aln~indelig 
borgerlig Straffelovs ~ 25), eller under fonmldcnrle 
Omstændigheder merl "Boder fra f>O til f>OO Kr. For 
mu1re Overtrædelser af denne l.Jovs Bestemnw]ser 
anses den skyldige, for saa vidt højere Stmf ikke er 
forskyldt efter den almindelige Lorgivning~ med Bøder 
fra 20 til 200 Kr. Den, som ved Hjærbrning, der sker 
under Politiets Letlelse, viser sig forsømmPlig eller 
opsætsig~ kan hortvist~s fraBjærgningen med Berøvelse 
nf sin Amlel i Bjærgelønnen, og uvec1konnnende, som, 
efter at være bortviste a:f Politiet, findes paa Strandings
stedet, straffes med Borler fru LO til 50 Ih. Sagerne 
behandles som offentlige Politisager. § 20. Denne 
Lov trmder i Krllft den L Oktober 18\l9. 

7. ApriL Lov (Nr. 62) om Foramiring i Lov angaaende 
Rigstlagsvalgene 11aa ]'ærøerne af 29. December 

1) J fr. Justm. Skr. 22. August 1871 samt den for hele Konge· 
riget gælllenJe I.ov (Nr. lfl7) 22. December 1876 om Op· 
fiskning af Anken~1 Ankertove og andet Skibsredskab m. m. 



(165) J,ov om Forandring i Lov ang. Rigsdagsval gene. 405 

1850 ~ 8. I Stedet. for Syssell)lamlen for Strømø 1899. 
Sysselmdtræder som :l\Iedlem af valgforstanderskabet 7. April. 
for Sydstrømø Præstegæld et ttf 'l'horshavns Borger
repræsentation valgt ]\Iedlem af bemeldte Repræsen-
tation. 

J nstm. Cirlmlære angaaende l!'ørelsen af Straffe- 23. Aug. 
Iegisteret paa Færøerne m. m. 

(Min. 'l'id. 1899 A. "r. 136). 

IL U. ]l[. Bekmultgorelse (Nr. 9!) angaaenilc 1900. 
Forandring i nogle i Lov af l. Marts 185! om 25. ApriL 
·Ordningen af Skole· og Undervisningsvæsenet paa · 
:Færøerne imlel10ldte Bestemmelser m1gaaende 
ltealskolen i Thorslmvn. Paa derom af l\Iinisteriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet netUngt aller
underdanigst Forestilling har det under H. Pebruar 
d. A. behaget Hans :Majestæt Kongen i Henholtl til 
Lov om Ordningen af Skole- og Unuervisningsvrosenet 
paa Færøerne af l. l\brts 1854 § 45 at approbere do 
i ne<lenstanende Samling af Bestemmelserne for lieal-
skolen i 'l'horshavn indeholdte 2Endringer i nævnte 
Lovs Kapitel I § l og A §§ 2-IO, 12, 22-~2,1, 27 
og 32. § l (i Stedet for Lovens § l). I Thorsham 
skal være en :Realskole for begge Køn. § 2 (i Stedet 
.for Lovens § 2). Intet Bam mtta antages i Skolen. 
førend det har fyldt sit 9. Aar. Forinden Optngelseri 
-underkastes Børnene en Prøve, ved hvilken rlet maa 
godtgøres, a t do: l. knnne læse rrodt inden i enhver 
Bog med dansk og latinsk rrr:y}{, med Forstuaelse 
.genfortælle et gennemlæst, let tltykke og skrive en 
let Diktatstil; 2. kunne regne de 4 Reb111ingsartcr 
med nbenmvnte 'l'al samt 3. have et rent elementært 
Kendskub til Geografi og llistorie. Børnene antages 
i Ileglen kun een Gang am·lig, nemlig umiildclbart 
efter at den befalede ollontlige Provo (§ 7) er endt, 
og kunne i Ileglen ligeledes lmn een Gang narlig nd-
skrives af Skolen. ~ 3 (i Stedet for Lovens § 3). 
Børnene inddeles, i :E orhold til deres Knndslmber 01:1 
Evner, i 3 Kbsser, dog overlades det til den vcu 
Skolen ansatte l!'ørstelærcr at dele hver Klasse i mindre 
Afdelinger, eftersom han skønner, at Undervisningen 
.derved frommes. § 4 (i Stedet for Lovens § 4). 
Læretim em e i Skolen slmlle være følgende: fi·a l. 
Marts til sidste Oktober 6 'l'imer dnglig, nemlig fra 
Kl. 8 Formiadag til KL 2 Eftermiddag, og fra l. N o-
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1900. vcmber til sidste Peb11mr 5 'l'imer daglig. nemlig fra 
25. April. Kl. 9 Formiddag til Kl. 2 Eftermiddag.· Saa længe 

Skolen mnattc erho1<1e 'I'illadelse til at afholde den 
ved lnmgeliff Anordning af 30. A1l{Jllst 1881 oprettede 
almindelige Forheredelseseksamen, skal den til enhver 
'I'id være nnderlmstet de derom gældende Bestem
melser. § 5 (i Stedet for Lovens § 5 ). Skoleaare t 
begynder <len l. Sept~•mhe~·· . J. Den aarlige Sommer
feric gnar fra <len l!S. Juh bl den 31. August, be~ge 
iberegnede, dog at i de Aar, hvor den 2ti .• fuli bider 
paa en Løn1agt Ferien begynder enten en Dag tid
ligere eller en Dag senere, sanledes at det nvo Skoln
nar tager sin Begyndelse enten en l3'!rcdag "eller en 
1\Iandag. 2. 1\Iellem Slwleaarets Begyndelse og ,Julen 
gives en J?erie pau 2 Søgnedage i ] 10rbindelse med l 
Søndag. 3. JulPferien gaar fra den 22. December til 
den 4 .• JamHn·~ begge iberegnede, eller, hvor sidst
nævnte Dag fal!ler ind paa en Lørdag ellPr Søndng, 
drt til den paafolgende J\landag. 4. l'aaskefericn ganr 
fra Onsdag før Skærtorsdag til den paafølgencle Tirs
dag, begge iberegnede. 5. I)inseferien gaar fra Fre
dag før Pinse til den JW.nfølg(]nde Onsdag, begge 
iberegnede. H. I{ongens li'ødsE>lsdag, Grundlovsdagen, 
Valgdagene, Fastelavnsmanelag, JUtermi<ldagen før 
Store Bededag og St. Hansdag ere FTidage. Des
uden kan der -gives fri 1 Dag ] Soptem1H~r og l Dag 
i November, foruden de i Post 2 nævnte, samt 4 
Eftermiddage i hvilken som helst af do øvrige 1\Iaa
neiler a,f Skolcaaret. !l 6 (i Stedet for I.ovens § G). 
De Gc•nstandc, hvori dt~r 1 denne Skole skal Wves 
Undervisning, e re følgende: a. Læsning mcc1 Færdig
hed af clnnsk og httinsk 1'ryk og Skrift, i Forbin
delse med dansk Grmmn:dik; h. ·Ite1iginn, forbunden 
med r,æsning i Bibelen, især i det Ny 'feshtmPnle; 
e. Skønskrivning og Retskrivning samt Udarbejdelser 
i D11nsk; d. J}mktisk Regning paa 'ravl.en og i Ho
vedet, samt Vekselregning og Bogholden; c. den al
mindelige Yerdnnshistorie og udførligst Fædrelandfi
historie; f. Geografi; g. Engelsk; h. Hen elementær 
~Ia~ematik; . i. ~regning.;. l.c Sang og l. Gymnastik. 
Desuden lmn dc;r, s:ut vidt Omstmndighedeme tillade 
det, gives Undervisning i følgende Genstande: n. Na
turhistorie og Naturlære; h. Tysk og Fmnsk; e. Old
nordisk (derunder !i cl t Kendslmb til det færøske Sprog). 
§ 7 (i St(•det for Lovens ~ 7). En Gang uarlig, nem
lig i Juli 1\Iaaned, mniCldeJhart før ::Sommerferien. 
s]~ulle Børnene, i den anordnede SkolekommissionS 
Nærværelse, offentlig overhøres og gøre Rede lort 
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lmtd rle have lært. Efter Eksamen hestemmer Skole- 1900. 
kommissionen, hvilke Bøm iler fm en lavere Klasse 25. ApriL 
skulle ol'llvttes i en højere. § 8 (i Ste<let for I,ovens 
§ 8). Undervisningen i Skolen medrleles af Lærerne 
efter en af ]førstelæreren for hvert Skolertar fomd 
verl dets Begyndelse forfattet ·og af Skoledirektionen 
bifali!et Plan. !l 9 (i Stedet for Lovens§ H). Skole
pengene for hver Diseipel, som nyder Undervisning 
i Skolen, bestmnmes for f) Anr at regne fru Begyn-
delsen af det næste Skoleaar til 48 Kr. narlig, der 
erlægges med 12 Kr. fomd veil hvert Kvartals Be
gyndelse1 og naar de engang erø modtagne, l-letales 
de i intet Tilfælde tilbage. I 'l'ilfælde Rf, at :flere 
SøskPmle ]Jaet samme 'l'itl hosøge Skolen, l>etalPs for 
tlPn an<len kun H2 Kr., for den trerlie l G Kr.; for 
:flere end. 3 betales ikke. § 10 (i Storlet for I,owns 
§ 10). For at skaffe tle Børn, rler udmærke sig ved 
fortrinlige E-vner og Anlæg, men hvis Forældre eller 
V rorger savne l\Iid!er til at ndre<le de befalede Skole-
penge, Adgang til at nyde Undervisning i Skolen, 
till:u]ps det, ttt der i samme mna være indtil 12 Fri-
phulser, hvilke lwrt;;ives af Skoledirektionen eftl'r 
Forslag nJ Skolekommissionen. V ed Bortgiveisen af 
disse Plarlser skal der tages Hensyn til, at de, sn.u 
vidt muligt, komme hele Landet til Gode. FortHlen 
hele Fripladser kan der efter Omstæudiglwtleme til-
stans Nedsættelse af Skolepeng"ne til det halve. Dog 
man Antallet af saadanne lmhe J?l'i]>bdser og af lwle 
Pri])hulser ti1S[tllllnen i1d.::e overstige 12 hele Pripladser. 
!i 11 (i Stedet for Lovens ~ 12). I l3ehrmdlini'(Pn af 
Børnel'w h:tve Lærerne at ~'ethi- sig efter den 1.JOven 
af l. Marts 1H54 vedføjede Instmks, indtil en anden, 
efter Skoledirektionens Indstilling, maattc blive a.ppro-
heret af l\Iinisteriet for Kirke- og UmlervisuingsYæ-
senet. § 12 (i StedPt for I,ovons § 22). Undervis-
ningen vcrl Skolen ledPs rLf 3 Lærere. !l 13 (i Stedet 
for Lovens § 23). l!'ørstelæreren, som skal haYe den 
daglige og umiddelbare Bestyrelse af Hkolen, over-
tager Heligionsundervisningen i l1ele Skolen, nwd-
mindre den ·af :Ministeriet for Kirke- og Undervis
ningsvæsenet overdrages til Andcnlæreren. I ø-vrigt 
besteinmes det i Skoleplant•n, hvilke Fag IJærerne 
skulle undervist' i. § 14 (i Stedet for Lovens § 24). 
Den ved Skolen ansatte Forstelærer nelnævnes og 
ansættes nf Kongen, iftJlgo In<lstilling af l\Iinisteriet 
for Kirl.::o- og Undervisuingsvrcsenet. Anclenlæreren 
og '11redielrereren hoskikkes af ovPnnmvnte :Ministerium. 
!l 15 (Lovens § 25). Skolen staar under Bestyrelse 
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1900. af en Kornmission, som hestaar af Sognepræsten i 
25. April. Sydetrømø som Formand, 3 af Indbyggerne i Thors

Jmvn, som dertil vælges for 3 Aar af Lagtinget, og 
af Skolens Førstelærer. Af de 3 valgte Medlemmer 
afgaar hvert Aar ved .Tuli 1\Iaancds Udgang det J\:Icd
lem, som har fungeret hengst, og et andet vælges i 
den 11dtræclencles Sted; dog kan denne vælges paa ny. 
Den. der i 3 Aar eller derover har været Skolekom
misSær, kan undslua sig for at modtuge nyt Valg for 
lige saa mange Aar, som han har været :Medlem uf 
Skolekommissionen. * 16 (Lovens § 26). Skolekom
missionens Vir]{somhe'tl skal bestaa i at have Ind
seende med, at, hvad der ved denne Lov er befalet 
eller som af Direktionen bliver foreskrevet med Hen
syn til Orden og Diseiplin, o rorholdes; at alle lokale' 
Hindringer for Skolens Yelfærd, for saa vidt ske kan, 
ryddes af Vejen, og at alle til Skolen horencle Byg
ninger, Læseværelser og Inventaricgenstande holdes 
i tilbørlig Stand. * 17 (i Stedet for Lovens § 27). 
Skolekommissionen har aarlig, ved Aan~ts Beg,yndelse~ 
11t forfatte og til Direhionen at indsende et Over
slag over de forventede Indlægter og de løbenile Ud
gifter til Bygningens Yedligelwldelsc og Skolens Drift. 
Naar Overslaget af Direktionen er HJlproberet, ad~ 
n1inistrerer Kommissionen Skolens Pengevæsen inden~ 
for de ved Overslaget fastsatte Grænser. Skolekom~ 
1nissioncn har fremdeles aarlig. ved Am·cts Udgang. 
at aflægge Iiegnsknb over Skolens Indtægter og ua: 
gifter i det forløbne Aar. Dette Iiegnskab affattes 
af Skolens Kass(~rer, der vmlges paa 3 Aar af og 
iblandt Kommissionens i\Ietllemmer. Ktssercren har 
flerhos nt indkræve Skolepengene samt at udbetale 
Skolens Udgifter, til hvilken Ende <len fornødne 
Sum hvert Fjenlingaar bliver !min anvist af Direk
tionen. Regnslmlwt indsendes til Direktionen, af 
hvilken det bliver forelagt Lagtinget til Ilevision og 
Dee-ision. ]~igeledes skal Skolekommissionen i hvert 
Aars .Januar 1\hanctl indsende til Direktionen Ind
beretning om Skolens og Undervisningsvæsenets ~ril
stand i det forløbne Aar ... § 18 (Lovens § 28) .. Naar 
nogen, være sig Lærer eller ll1H1en1 bar noget For
slag 11t gøre eller nogen Bemærkning at ytre, hvor
ved lmn tror at kunne fremme Skolens Tarv eller 
deri afhjælpe nogen :Mangel, kan han henvende sig 
derom enten til Skolekommissionen eller umiddelbart 
til Direktionen. I første Tilfælde indsender Kom
Illissionen Andragendet med dens Betæultning til Di
rektionen; i sidste 'l'ilfælde indhenter Direktionen de 
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Oplysninger, som den anser .fornødne. § 19 (Lovens 1900. 
~ 29). Skolekommissionen samles i det mindste en 25. April. 
G-ang hvert Fjerdin.,aar og ellers saa ofte, Formumlen 
-eller Flertallet af ~ens lilerilemmer anser det nød
vendigt. Ved dens Samlinger indføres i en Protokol, 
som føres af Førstelæreren, hvad der forhandles. 
Protokollen, som ved hver Samlings Slutning muler-
skrives af de tilsterleværende lllecllemmer, opbevares 
af J?ørstelærcren. § 20 (i Stedet for I,ovtms § 32). 
Lærerne ved Skolen skulle aflægges med følgende 
Ijønuinger: l. Førstelæreren skal nyde i aarlig Løn 
UiOO Iu., der YCtl et rr,næg af 400 Kr. narlig for 
hver 5 Aars 'l'jeneste stiger til 2,400 Kr., samt fri 
Bolig; desuden erholder han til Ildebrændsel') 240 Kr.: 
2. Andenlæreren skal nyde i aarlig Løn 1,000 Kr.; 
der ved et Tillæg af 200 Kr. uarlig for hver 3 Aars 
'rjeneste stiger til l,(jOO Kr., samt fri Bolig og til 
Ildebrændsel 140 Kr. 2); 3. 'l'redielæreren lønnes med 
llOO Kr. aarlig merl et 'l'illæg af 100 Kr. aarlig for 
hver ~ .c\ars rl'jeneste; cl og at Lønnen ikke overstiger 
1,200 Kr. Desntlen tilstaas lmm fri Bolig for en 
ugift, og til Ildeln·ændsel ~O Kr. 

1) Ifølge IL U. l\I. Skr. (til Fænj Amts Skoledirektion) af .22. 
November 1900 (utr.) maa Ordene "til Ildebrændsel" i Punkt 
1 forstaas som enslletydemle med det tilsvarende Udtryk 
i Lov l. lilarts 1854 § 32, Punkt 1: "til Ildebrændsel til 
eget- og Realskolens Brug". 

2) Ved kgl. Resol. 20. April 1876 er det fastsat, at Ilet Bea 
løb, , som Ji'ørstelærcrens og Andenlærerens I..~øuninger i 
noget Aar maatte udgøre over 3200 Kr., hlh·er at tilsvare 
Skolen med HalvUelen af Færø Amts llepartitionsfond og 
med Halvdelen af 1'horshavns Kommune. 

Tillæg. 1) 

!{gl. Uesol., hvorved tillades, at et uopdyrket 1876. 
Styklee af den Staten till1ørende Fæstegaartl Huse- 24. Maj. 
gaards Urhnark, med l!'orheholtl af den N. N. til
kommende Ilet til Tørveskær, afhændes paa Vilkaar: 

a t Køberne, forinden Skøde meddeles dem, have 
nt (l;>tltgøre, at de have ttffumlet sig med Fæsterne 
af 1111segaard; a t de fOI)lligte sig til at indhegne 
Stykket med stærke og søJdehøje Gærrler og tillrem
titlig forsvarlig at vcrlligcholtle disse; a t de for egen 
llegning flytte den nuværende Rat til et andet Sted, 

1) Se Side 337 (97), Note 2. 
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. 1876. hvor <len af :Fæsterne rorrutte ønskes opsat, og a t 
. 24. MaJ. de underkaste sig de i Lov om Afhændelsen af rle 

Frostegaarden Husegaani ved ThoTshavn tilhorenile 
~'røer af Hl. Januar 1863 §§ 5-8 og § 10 givne 
Regler, 

hvorhos Justitsministeriet bemynrliges til frem
tidig efter Brevveksling med Finansministeriet at til
Jade lignende Afhændelser af nopdyrl<ede Stykker af 
bemeldte Udmar]<. 

(1Ttr.) 

1876. Jfgl. Itesol., hvorved tillades, at et Stykke uf en 
10. Juui.]'æstegnurd i Vang paa Suderø afhændes til Fiske

tørringsplads paa Betingelse af, at Køberen anlmgger 
og vedligeholder forskellige Grøfter, for at disse 
kunne optage Vandet frfl det ovenfur liggende !Jord
stykke, det saakaldte "Skftlanylendi", og saaleiles at 
Køl>esummen udlletales hl Fæsteren. imod at det 
paalæg~es ·denne at anvende sa:nme tll. en ycThrli~ere 
Udtørrmg af deri ve<i Fmstot tJlllagehhvende, høJere 
liggende Del af 1:Skå1anjlendi", 

11 vorlws Justitsministeriet bemymliges til frem
tidig efter Brevveksling med Finansministeriet at til
htde Afhmndelse af lignende mindre Stykker af dPn 
Staten tilhørende Fmstejord part Færøerne. 

(1Ttr.) 



1836, 
1841, 

is. Novl>r. 
21. Okthr. 

l"ærJ4orue. 

Sagregister. 

Afgifter (ti<' Shtter og Afgifter). 

Afsoning af Beder m. m. 
]~\·~ om Afsoull1g nf B1Hlor og tles1. 
1Cnnc. Skr. om nnf. }1r.s Udvirh:lr~· til 

185G, 28 .• Tau. IJoV om Un<lerhohlningsllhlrng til uægte 13,irn, 

1831, 

1833, 

5. Aug. !Jl. om 
loghnn. 

19. Oktl>r. 
pernc. 

Almanak. 
1\:s)lwnllnYllH Univerr;itctH Ahunualt]n·id~ 

Amtmand. 
1827, 23. 1\JnrL-;. ]~r. om BelllJ'lltligclse for Ovcrpvri~hellt>n iil 

nt nfl-(!lre forHkcllige Snger. 
2a. Novhr. Pl. om kollegiale Bkt>pmlitiuner. 

1828, 27. 1\Inj. Kone. Skr. om nu[ Pl.s Udvitlelse til1i1ærjJenw. 
18i37, I. Ang. l{anc. Rkr. om Udvideh;e til ]tumlerne nf VL 

23. l\lnrt< 1827. 
l. Aug. ]{ane. Skr. om Bevillinger til fri Pro('eH og Bt•

Hldkkeh;c nf Sagfftrere i saudmme Suger. 
1843, 6 .• Tuui. J{nnc. SkT. Olll Atutnmndens 1\lylHlighed til at 

beordre SysHelmænd eller mHll'e 1\.IrPIHl til nt mlf'~lre 
RetHHnger. 

1852, 13. 1\Iuj. Jushn. Skr. om, nt ogrma lJumU'og(len kan lH'~ 
ordreR hertil. 

1804, 12. Septhr. Kgl. Reso1. om Udhwering nf visse ]3cvi1linger. 

Ansøgninger. 
1R201 15. Decln·. Fr. om AnsrlguingeTS og lOngers J;"orfattclHo 

og Im1semle1Bc. 
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lt)22, 21. Septlw. l{nne. Skr. om nuf. Hr.s Udvidelse til 
Fmrfierne. 

Apotek. 
1H82, 6. Novhr. 

lutvu. 
.Tustm. Skr. om et Jf,jc:t>lpenpotek i, Thor.-;-

J &~8, 20. DcclJr. .Ttwhu. Skr. om, at Hjælpettpoteliet i ThorH
havn ikke er pligtigt nt ud1en.!rt) )lediciu paa 1iredit. 

18U8, 4. l\Inj. Reso1. om et A]JOtek i Thorf:ihnvu. 

Appel (He Iietsvæoeu). 

Arrestanter. 
1820, 10. Dcc1r. llJ. om ..::\.Jlpelstævuiug~ Porkymlclso for en 

tllldvegeu Arrei:ltant. 
1821, 6 .• Tuui. Resol. om nnf . ..Pl.s Udvidelse til :r~mrJ1erue. 
1827, 21. Dccl>r. J?l. om Omknl'ltniugerue vocl kriminelle Fangers 

Y ad ok. 
182U, l I. April. J{ au c. Skr. om YtuH1- og BnHhtruffen. 
1837, l. Aug. Knnc. Skr. om Udvidch;e Hl J;.,ml'f:lerue af Pl. 

21. Deehr. 1827. 
Arv. 

HUJ. 21. 1\lnj. ll'r, otn Arv. 
1851~ 4. ~fnu. Lov om nnf. J.,r.s Udvidehw til .FænH'.rne. 
1837, 4. 1\I11rts. JJov om Tidl'tykuing nf dot JlriYJlte ,Jordegods 

!l§ 6-17. 

1820, 

1821, 
183(), 

1815, 
1872, 
1801, 
18112, 
1891, 

lSU\J, 

Arveafgift (Ho Skiltter og Aft,>ifter). 

Auktion. 
25. ;Tau. Pl. om, hvor længe et Auktionshud forhindt!l' 

tl-ell lJydeiHle. 
6 . .Juni. Hcsol. om ttuf. Pl.H Udvidelr;e til };,ren-ierue. 
30. :MatfR. Sportclrcgl. § 64 (om Auktion over Hit!cfm og 

Hmaa:vrng). 
G. SeJJtln·. Rnutek. Skr. om Auktion o\~er Stmivrng. 
28. J;,ehr. Illuu1konummnllov § 38. 
i). April. J.JoV om '.Pvm1gsauktioner. 
12. April. Anordn. om nnf. l.JoVH Tidvidelse til },ænh:n·ne. 
ao. ::llar!R. 1T•lpantniugslnv §§ 5 og 6 (om Auktions Af-

1wldelsc nf H,YHselnHl'lHl). 
18. A}Jl'il. ;rtu;tm. Skr. mn Auktion over EittcgoUs. 
24. :l\Iarts. f:l.iraudingslov § JO. 

Aviser (se l 1resseu). 

Baade. 
1813, 23. 1\Jarts. El. mu Suger ttng. Het til at hygge og holde 

};'iSkcrlJande. 
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1BH5, 17. 1\Inrtr~. Lov om Ophævohm nf J?mJ)ligtolsc til at holtlt~ 
Bntule. 1 

Begravelser {t·m endvidere I;igs;rn og Sundhmlsvæseu). 
1827, 3 .• Jan. Reskr. om Ydelse til Amtsfattigkassen. Punkt 4. 
18\J5, l O. April. ]<'nttiglov § 56. 

Borteblevne Personer. 
1R3H, 11. Septhr. Fr. om :Behandl. af en lJOrtehleveu l>erMol!s 

],ormue. 
18/16, 11. ·Nov1n·. Reskr. om nnf. ] 1r.s Uclvitlelse til }..,ærøeriw. 

Brandvæsen. 
185G, 28 .• Tnu. I..~ov 0111 BrandvæHenet. i ThorHlutyn. 
1800, 16. Fehr. I..~o\~ om ThorAhavns I~estyrelse ~ 14. 
1872, 28. }..,ehr. I;andkonununullov § 18. 
1881, 7. 1\Iuj. I..~ov 0111 Sundhedsvedtæ[:.,ri:er m. m. §§ 5 O/! li. 
1882, 16. ,J uui. Auorilning om ]~ybrningr;~ og Brnndvmsenet i 

Lnndkommunoruo. 
1886, 13. Ang. Anorthl, iJlll Tiliæg til Lo\· 28. Jnnunr 1H5G 

om Brandvæsenet i Thorshavn. 

185G, 
18ti6, 
1872, 
1881, 
1&~2, 

Brændevinshandel og -udskænkning (Re Nmringsvn•"m). 

Bygningsvæsen. 
28 .. Tnu. J.,~o,· om en I~yguingskonunisKHion i ThorHhnvn. 
16. J>,ehr. ]~ov -om Thornlmvns Bentyrelse § 14. 
28. Fehr. Landkommunallov § 18. 
7. 1\fnj. Lov om Sundhedsvedtægter m. m. §§ 5 ng 6. 
16. ,J nni. Anordn. om :Byguingr;~ og l~mnJvæsenet i Imtu1~ 

li: o mm m1 e m e. 

Børn. 
1&10, 28 .• Tau. Lov om Underholdningsbidrag til un•gtc 13ørn. 
1HH2, 23. 1\luj. Bek. om SunclhedHvetlt. for 'l'horshnvu § 34. 
18\)J, 13. April. Lov om Politiet, ]JUa ]•'ærj!enw §§ 5 og 13. 
1895, l O. April. Battiglov §§ 45, 52 og 63. 
1HH7, 23. April. Jagtlov § 19. 

Ekspropriation (se .Tords Af.,!uaelso til offentligt llrn!f). 

Embeds- og Bestillingsmænd 
(se emlviclero de enkelte Betegnelser for Eml>odRmæml og 

deres Forretninger). 
1X20, 25. Juli. lll. om Konstitutioner til J)onmwrcs l~,ulil

mær,rtige, 
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18:!2, 21. Septbr. Kane. Skr. om nnf. Pl.a Udvidelse til 
Færøerne. 

1827, 3 . • T nn. Rcskr. om Y doLwr til Amt.futtigknsseu vod Em
boclstiltrædelser. Punkt I. 

1830, 14. Soptbr. Pl. om konstituerede Embodamæuils Ronoror. 
1832, 15. Se1Jtbr. J{auc. Skr. om ruif. Pl.s UdvidelBo til 

Fm.r11orne. 
1836, 30. llfarts. Sportolregl. § 71 om Etnboilsmæmls Boforiliing. 
1837, 24. }\ovbr. 1'1. om Diæter og Befordring til koUBtituorede 

I!otsbefjonto. · 
1Ml, 21. Oktbr. Knnc. Skr. om nnf. Pl.s UdvidelBo til 

Færøerne. 
1M3, 20. Juni. Kane. Skr. om Emlw<lsmænds Pligturbojrlo til 

Thm'llhovus Kirke. 
1850, 30 .• Juni. Lov om Anvisning nf Gngo m. m. 
1851, 5. ,J nu. PenslonaJoy. 

5 .. Jau. Lov om Ovcr]evehwsrentc for EmheWnnmnds 
.Enlccr. 

18&!, 4 •• Tnn. Lov om UdvidelBo til Færøerne nf Lov 30 •• Tmu 
1850 (22), Pouaionslov 5 .• Tnu. 1851 (25) og Lov lU 
H. D. om o,·erlovoleesrento (26). 

1856, 28. ,J nu. Lov om BrandvætJcnct i ThorahnYn § l J. 
18ii6, 23. Fohr. Rungolov § 79. 
1890, 22. 1\fHj. A111n·d.u. om Embeilliholiger pnn FrerfJemo. 

Fanger (se Anestnutor). 

Fattlgvæsen. 
1767, 28. Aug. Fllllrlnts for AmlRfattigknHSou. 
1796, 18. Maj. Rosol. om Arveafgifts For<loling mellom Stats-

. hl!lloll og Amt•fnttigk!Uomn. 
18?...7, 3. J nu. Roskr. om Yc1e!sor til Amt•fnttigknR8en. 
1854, 15. April. J,ov om Fær11enws Lngtiug § 12. 
1866 16. J;'el11·. Lov ou1 'l'hO!'!!havns Bostyrelse §§ l og 14. 
1872; 28. }'ebr. Landkolllinnnallov §§ S, 15 og 17. 
1895, 10. April. LoY om ]'attigvl!l!!e'uot Jl!Lil Færøorno. : 
18\l9, 4. F o br. Justm. Skr. om F•ttiglovons § .67. • · · 

Fisker! (so for øVrigt Bnado, Søvæson)"' ~ 
1855, 21. 1\:Inrta. Lov om Ophævo]He uf clcn kgl. .Eu~hnndel 

·l'"" J<'ærØeruo §§ 5 og 7. · · 
:1881 23. April. I.Jov om frcuuuetlcH }'i.Bkeri uudcr }-,rerøeruc. 
1893' 14. April. Fiakelilov. 
, ,--'. i4. Ajlril. :Lov om BoskyttoL.o af }\JU!!lingor. 
l&®, 14. ~Tau. I.Jov om }'iskeri mcil Bundslæbeynud. 

1 Fogedforretnlnger. 
1820, 21. ,Juu. Pl. om Retsforlig< Eksekutio!lBkraft. 

• 
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1821, 12 .• Tau. Pl. om J?nntalo og l~ksekution i off. I>oiitiMHg'CJ', 
Uesol. om lTtlvidcl:;o Jil Fu:r~lC11lO nf Pl. 21. ,Juu. 6 .• Tnui. 

1820. 
30. Novln·. 

Gotls. 
1~1. om A.rrcst pna Udlnmdings Perp,ou dlt·r 

1822, 20. April. Hcsol. om nnf. l)l.s 1Ttlvide1rm til Færønme. 
'1821, 4. Okthr. li ane. Skr. om Utlvi<ll'IHe til J<'mrflerno nf ]'l. 

12. ;ran. 1821. 
1832, 23. i\lnj. J{gl. Bevilling til }\·itngelse for ArreHt og l1o

s1ag for de i Sparekassen for JherJ:Icruo indrmtto Smmm~1·. 
183:1, 14. JHu.j. Pl. om }Jl-ivilegeroclo :Pordriugers Iur1drin•lsc 

ho:; dem, der have givet Pant i dercH L~isyJro. 
1887, 21. ]•'ehr. l{nnc. Skr. om anf. l'>l.s Uthidehw til Ftenh~l'lH~. 
18-12, 6. April. li'r. 0111 Tvangsmitlier til at foratage eller und

lade en Handling. 
18.'5J, 4 .• Tau. ]~ov om Udvidelse til ]§\tmlerne af 1111', 6. A.pril 

1842 (10). 
1872, 25. J\Inrts. JJOV om Konkm·:; m. m. 
1873, 13. 1!\Jln·. Anorån. om, nt anf. l.JOV sættes i :Kmft }ltl!l 

lfmr~ierne. 
1880, 6. Novhr. K. lf. af. Skr. om, n t H!l.itit!Hofl'er (.YrwHll.al ") 

18\Jl, 
18\!2, 
18!H, 

kau inddrives ved UdJHtntning. 
9_. .~:\. pril. ]Jov om ~"vtuthl'fltmktioncr. 
12. At)rll. Auonln. 0111 nnf'. JJOVs 1Jt!vido1Ho til :f1'n•nll•nw. 
30. l\Ittrts. Lov om lTc1JlRutning. 

Forargeligt Samliv. 
1X2i, 12 .• Juni. 
1837, l. Aug. 

l>J. om }-,ormu1ring i LovellR 6-l:J-.a. 
Kane. Skr. om nnf. Pl.s lJdvillclse til PwnierlH'~ 

170/, 
1818, 
1820, 
1827, 
182!), 
1837, 

185{), 

1802, 
1818, 
1828, 

18.12, 

Forligsvæsen. 
20. :ran. J•'r. om J'or1igeh;csim1retniuger. 
l. He!Jthr. Knue. Slu. om Udskrifter uf ]l'orligN}H'otokollt•H. 
21 .• Jun. Pl. om ]{etsforligs }JkrwkutimH;krnft. 
H. Atll'il. Pl. om Betaling til }i'or1ig:-~1u.nnmissioucr m. 111. 

11. A}1ril. Knuc. Skr. om Betaling for l!'orligntihdge1Her. 
l. Aug. Kane. Skr. om U rlvitlelso til ]1'a>r~ierue at 1:'1. 

s. A11ril 1827. 
16. ]i'chr. ~r,p~wlelov §§ 65-7a. 

Fundatser for ]Jegatcr og lign. 
7. April. llelinl. ang. 1Coufcrensranll Ht\llHenR :Legat. 
6 .• Tnui. Knne. Skr. ang. J!\JU11 til AHHkttfl'else nf SkolebJ!ger. 
5. Novhr. Konfirumtion }lUil. Ji'mHlats for l?rPl'!i Amts 

Hihliotok. 
18. A.JJril. Konfirmation }HUt ]{egn]ativ for ]•\mtleu for 

forulykkede~:~ efterhu1te JltHL }\erJJerne. 

r 
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1~81G, ·al. DcclJr. l{ouflrmatiou pn!t Sogue1Jræst .Tens Engelsteds 
Gavohrev. 

1813~1, :18. J?elJr, K. U. 1\.f. Skr. om Bestyrelsen af Foutlmt for 
SkolelJØger:-; Ansknfi'eh;e. 

1891, .30. Okthr. Stadfæstelse ]HUl Pnudnts for 11l!
1orsikrings

foreningcn for foruly1{ketles efterladte pun J?mrøernc•·. 
1893, 25. Ajlril. Stndfa•stciB<• JlUn Fundttts for ]'reuerik VTI's 

• JÆgat. 

Fæste væsen. 
1HH1, 30. l\I1tj. ]lir. om linnelelen pan l!1mrø m. m. § 9. 
17(i7, 28. Aug. ]'umlnts for Amtsfattigkassen § l. 
1777, 21. l\Iaj. l<'r. ang. Agerdyrkning m. m. 
1843, l J. Fe hr. ]{entek. Skr. om ]'æstehreve. 
1&15, 8. lllnrls. Hentek. Skr. om do. 

12 .• fuli. l{entek. Skr. om do. 
1850, 25. 1\IartB. Jm1m. Rkr. om Opluclt>lse nf Fæste til en yngre 

AJht uf ]1,u•steren. 
1852, 12. Ji'ehr. IJov om Afhænllelse af Iålle Dimon. 
l&j,), 17. Oktln·. Tndm. Sln·. om BortfæHtning til en mindrennrig. 
18H:3, 19 .• Tun. I~ov om Afhændelse uf lluseguarllstr~1erne. 
18(i6, 23. l•'ehr. Haugelov § 79. 
1871, 25. }'ehr. J..~ov _om Adgnug til J(ongsfæste. 
1876, 24. :\1•\i· Rcsol. om AfluiJnUt>bc nf Grundstykkor fra Kongs

godset (Note til 'rr~dov nf 13. A1nil 1894). Se Side 409. 
JO .• luui. He-sol. om tlo. do. (sHtds.) So Side 410. 

1RU2, 12. A }Jril. I,.~ov om Godtgørel;;e for udfm·te Grmu1for-
1H~clringer pna Statens Fæstegodn. 

189-1, 13. ,._<\lJril. J_.~ov om AfhwnclelsO nf Trøcr og Grundstykker. 
1897, 23. April. lJov ung. uy Skyltlsætuing uf .Tort1ejendomnw. 

Gebyrer (se Sportler). 

Gejstligbed (so I'ræstor). 

Gift. 
1831, 26 .• T nli. Pl. mn ]{_rfnr#gstilstnhting til Arsenik. 
1838, 19. Okt]Jr. Knnc. Skr. om nnf. Pl.s Uilvi•lelso till<'ærØernn. 
18:15, 6. Aug. 1)1. ang. SikkerhedsfornnRtaltniuger merl Hensyn 

til Svov1syrc. 
1&11, 21. Okthr. Knnc. Skr. om anf.l'l.s Uilviuolsc til l<'ærøorue. 

Grandestævne (se Lnmlboforhold). 

Grindefangst (He Hvalfuug•t). 

Handel (se N æringsvæsen). 



1863, 

1872, 
1881, 

1857, 
1863, 
187(}, 

1&~2, 
1895, 
1897, 

18M, 
1875, 

1892, 

1837, 

18,15, 
1847, 
l&'i4 
1855' 

' 
1857, 
1803, 

181i8, 
1872, 
1&~0, 
18\)5, 
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Havne. 
10. 1\-Iarts. ,Justm. Skr. 'Olil l!,orstuaelsen nf Udtrykket 

,,Hav-u" i J..~ov 21. 1\Jarts 1855. 
5. l.,cbr. .TtU:ItJn. Skr. om HJtvuevæseiwt vetl Thorshavn. 
7. 1\Iaj. I..~o\' om .Tor·ds A fHblltelse til Httvne m. m. 

Hospitaler. 
3. JilclJr. H!~gl. i'ot Jtærø Amts Hospital. 
19 .• T an. .Tustm. Skr. om Arge Hm~pitah ,Jorcler. 
3 .• T uli. Hesol. om hJndriug i § 5 i Hegl. for J!.,ærJ1 Amts 

HospitaL 
14. Septhr. 
JO. April. 
23. April. 

Rt1sol. om Forundring nf smnnw §. 
J?nttig1ov § 44 sidste J.lunktum. 
]~ov om ny BkyldRætning af .Tordl1jendomme § 5. 

Husdyr. 
23. ]t,ehr. J~nv om llaugevæsenet. 
7. AJlril. J-uMhn. Skr. om Ji'ormmtultniuger mod Kvæg~ 

pest m. m. 
30. JVlarts. Lov om Hcstmwleus ]t1rcmmc. 

Hvalfangst. 
26 .• Juli. n.mwl. om t1clYiH Overlndeh!O nf Kongens ,Jorde-

1tval til Ji'n•fiteme uf Kongsgor1Het. 
20. Soptln·. ]{entek. Skr. out },iudingshvnl. 
3. A}lril. ]~Nttck. Skr. om ])p'glingcfnngst. 
20. 1\Iurts. Jmlm. Hkr. om Kougens .Tordchv1il nf l)$fglin~cr. 
!11 .• Tun. I:ndtn. Skr. om forskellige Gellyrer i Anletluing 

af HvnlfangHt. 
29. Dccln·. Io~o\· om Hrindt~faugHt. 
3. 1\Inrts. .T ustm. Skr. om do. 
lU. J)ocbr. ,Juntm. Hkr. om J)f;glingefaugst. 
19 •• Jtuli. ~Justm. Skr. om J-ordehntlsretten i Thorshavn. 
n. ]!\~hr. Hegl. for Urintlcf'nugHteu. 
28. Vebr. J3ek. om ]!,omuddng i Grimlereglcmeutet. 
:10. 1\Iarts. Io~o\· om llvalftlllf..,l'fit muler :E'ærilonw. 

Jagt. 
18\)7, ~:l. Ajlril. 

- J 8. Decln·. 
.lagt lov. 
JJt}v om Storkjoveus ]•,redning. 

Jordemodervæsen. 
1878_,. 29. 1U."m·tn. Io~ov om .Tordemodervmsenct. 

29 . . A.ug. Bek. om Jordemoderdistriktor. 
18&1, 4. Novhr. Instruko for .Tordcmøclrc. 

27 
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Jords Afstaaelse til offentlig Brug. 
l!H5, 23. April. ];'l', om .Tort!H .Afstuaelso til Kirkcgaartle. 
1H5·1, 4 •• Tun. Lov om ttnf. ] 1r.s Udvidelse til ] 1ærøerne (16). 
1H81, 7. 1Iaj. IÆv om Jords Afntnnolsc til Veje m. m. 

Jægerdetachementet (He Politivæsen). 

Jøder. 
1850, 5.· April. Lov om fremmede .Trit1erB O}Jltold i Uiget. 
1854, 4, ,Jan. J10V om Hllf. J..~ovs 1Ttlvide}RC til JilærØei1le (20). 

Kapitelstakst. 
18fl8, l. Maj. Lov om Ku]Jitelstukst. 
1878, 23. SeJltlH'. Bek. om J>rism1:W pna Uld m. m. Henholcl 

til nuf'. Lov. 

Karantænevæsen (se Sumlhetlf:!YæHen). 

Kasse- og Regnskabsvæsen (At> for J1Vrigt Fattigvæson, 
Kirker, Kommtuml\'111seu, Laf,rtinget, Skolevæ~en, Thor~;lmvn.) 

1810, 8 .• Juli. Jt\-. om det ofi'tmtligl~ ]{usse- og HegnslmlHvæsen. 
1&10, 30. Juni. J.~ov olJl Anvisning uf Gugo ln. tn. 
185-1, 4 .• Tnu. I.Jov om anf. J .. ovs Udvidelse til Færøerne (22). 
1857, 29. Del~hr. 'Lov om Udvidelse til }'ær~H~rne uf _Fr. 8. ~Tuli 

1821, 
182(i, 
1827, 
18:30, 
18:32, 

1840. 

H. Oktl>r. 
29. A11ril. 
31. Oktln·. 
17. JJechr. 
15. Sejlthr. 

Kirker og Kirkegaarde. 
},r. om Opl!PHtiing fru. J?rædikeHtoleue. 
]{nnc. Skr. om Kh·keHJ'll m. v. 
Rcskr. om JGrkekasHenw. 
Jl'1r. om Tiden for GndHt,ieuestens HoldehH~. 
Knuc. Rln·. ung. anf. Ji"lr.s .Anvendelighed !Hm 

]i,H'l'11Cl'll~~. 

16. Okthr. HeHol. om Kirkegttur<le. 
5. Oktln·. Kane. Rkr. om Ejemlmm;retten til de færøske 

:Kirker. 
18-13, 20. ;Juui. ](auc. Sk_r. om Emlwdnmamcl:~ IJligturl,ejdo vetl 

'rhorslmvns JGrke. 
1~Hf>, 23 . ..April. }'1r. om .Tords Afs.taarlBe til lGrkeguard(~F. Ud~ 

··dddiw·. 
185:3, l!. Novln·. 

ltam;erne. 
]{, lT. l\1. Skr. om Bcst.yrelnen nf Kirke~ 

1&1-1, 4. -.Tau. lJOV om, Fdvidclse til ll1mroerne af 1:1·. 23. April 
1H45 (16). 

23. l\fnrt!-1. J{. U. M. Skr. om JJæsning vt~d 1\:irkestævne. 



185<1, 
1855, 

1856, 
18()8, 
18fl5, 
1878, 

187n, 
1880, 
188:~, 

1895, 

Sagre:.,rister 41H 

15. April. Lov om J!,ær~lcrm~H J;agtiug § 12. 
8. :ran. K. U. i\I. Skr. om ll:)rkcrncs Regnskab. 
20. A]lril. J{. U. l\I. Skr. om ln<lkøb til :Kirkernes llrug. 
16. ]J,chr. Tyemlclov § 5. 
19. 1\Inrts. K. U. :i\1. Skr. om en JGrkekusscrer. 
l. 1\Inrts. Resoi. om Gaver og ]_.egater til JGrker, 
"4. Novbr. JC 11. 1\I. Skr. om Bygninger, tler liJjrC muler 

umv11tc 1\Iinir;terium. 
JO. }'cln·. Hesol. Olll rrnvler LThorHhn.:vus Kirke. 
22. :r uni. K. U. l\I. Skr. om 1\:irkesyn. 
Ja. ,Tnni. ]{. U. 1\I. ~kr. om lmgtingcts 1\lynllighed oYer 

Kirkerne. 
10. A]1ril. }'uttiglov * 56. 

1822 19. Oktln·. 
1827: 31. lllarts. 

Kollektering, ulovlig. 
]"l}. ang. ulovlig J{ olloktcrinff. 
Kane. Skr. om unfm·tc Pl.s UUvi<lt>]so til ~'ær~ 

1866, 
1872, 
1883, 

18!15, 
18n7, 

1881, 

183."l, 

1816, 
1852, 
1858, 

øerne. 

Kommunalvæsen. 
16. Ji'ehr. ]JOV om 'rhorn1mvm; fJkouomislro BeHtyrcl:w. 
28. }1~cln·. ]Jov om JJlttHlkonununcrnm; Styrelse. 
24. Se}ltbr. .Tustm. Skr. om Ofl'entligg,1relse af J{onnutmc~ 

rcgnsknhcr. 
1 O. A}Jril. JJoV om },nttigvmHenet. 
23. April. ]JOV aug. ny Skyldsætning nf ;rortkjemlumme * 9. 

Konfirmation paa Legater og desl. ("" Fuu<latscr). 

Kongsgods (se }'restevrt~:>en). 

Konkurs (He b'kifte). 

Kort. 
6. April. Bek. om Yorlmd moa J~ftersiikniug uf Heu~ro.l~ 

stnhenA Kort. 
19. Okthr. ]{nnc.~Bkr. nm auf. J3ek.H Udvidelse til J11mr~ 

JH~rne. 

Lagtinget. 
18. :\Jnj. Pl. om T~ngtingctH Opltævclse. 
26. 1\farts. JJov om },n>l'ffernes T.tubrtiug. 
IB .• Tuni. Im1nt. Skr. om Konstitution af J~,ormnnd i !;ag

tinget i Amtm:mdens ]11orfnld. 
4. Novhr. Indm. Skr. om ]Jngtingi~b' J{ontorml:.,riftcr. 
l l. N oyhr. 1\:. 1J. )l. 81.-r. om ]Grk~knsscrneH llestyrclne. 

27* 
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18.)J, 20._1\Inrh-l. Iudm. Skr. om }\Jl·otanclseu af§ 9 i Lagtings
lov 1852 (§ 10 i J,ngtiugsloveu af 1854). 

15. A1n·il. Lov om Jfærpcrnes. Lagting. 
1800, 29. 1\Iurts. Sustm. Skr. om lÆgtingsmn:nds Plif:.,rt til at 

IDfU1c i Tinget. 
18(\;J, 19. Jloiarts. K. U. Jloi. Sitr. om en Kirltekussoror. 
18H5, 17. l\Iarts. ],ov om Forandring af Lagtingslovens § 15. 
18()(). 4. OktJn·. .Tushn. Skr. om J~andstingsvalg. 
1880, 22 . • T uni. ]{. U. Jloi. Skr. om Kirkes;". 
188:l, 13 .• J uui. K. U. M. Skr. om J,agtingets Myndighctl over 

Kirkern o. 
24. :Septln·. ,Jusbn. Skr. om Offeutliggm·clso uf Konunune~ 

rCgtmkaber. 
18H 1, 29. J\lnj. ,Justm. Skr. om Valglister til Lagtinget. 

182i. 
18.'U; 
183:5, 

1830, 
1857, 

18!i3, 

181ifi, 
18fii, 
18{i8, 
187H, 

187i, 
18\ll, 
18\l.!, 
18\J7, 

1&11, 
1852, 

1853, 

18GO, 

Landboforhold (He endvidere },æstevæseF)· 
21. -Deehr. Resol. om T,;rvehedernc ved Thorshavn. 
25. Ncn·hr. }1r. om J1,or}1tlf:.,'"tningcr af .fordejeudotmne. 
14. Aug. llcsol. om. T11rveltt:derne vetl 'rhorHluwu. 
19. Oktbr. Kurie. Skr. om Udvidelse til :B1ærr1erne nf 

Fr. 25. Novhr. 1831. . 
18. Aug. Hcsol. om Vejarbejdet ved ThorH1w.vns Tr1rvcl1eder. 
4. 1\Inrh1. J .. ov om Udstykuiug nf det }lrivnte ~Tonlegods. 
4. 1\Iarts. ]~ov om Udskiftning nf J'ælleshuuger. 
19. 9J an. JJOV om Afhændoho af 11 usegaardstr~jeruc. 
19. 1\lnris. ,J u::;hu. Skr. om Arge llos}Jitals ,T order. 
2:3. ]!\~ln'. ]J.uugclov. 
29. l\Inrts. JJov om ny Skyltlmntning uf .Torrlerue. 
30. ]\Jarh;. ;JuHhu. Hkr. om TJ.Irvenka•r VP<l Tlum;havn. 
24. 1\faj: Ue:-:ol. om Afhwurlelsn nf Grunclstykker fra Kongs~ 

goclfwt. (Note til Trplnv 13. A1ll'il 1894). So Side 409. 
10. ~Tuni. ftesol. nm (lo. (sstt1l-1.) Se Ride 410. 
14. ]•1ehr. ]{ezml. om YPj til Tm·Yehederne ved Thornhavn. 
l. Å}1ril. ]Jov om Grnurlcstmvue. 
13. April. IJoV om Afhændelse af Trf1Cr og Gruntlstykker. 
23. April. l.iOV om ny Skyldsætning af .Tordcjendonune. 

Landfoged. 
2U. Aug. l{auc. Skr. om Landfogdeus llet til .Justering. 
1 a. 1\fnj. .T ushn. Skr. om, nt 1~andfogt1eu kan lJeordreH 

til at udifire beneficerede Snger. 
16. ,Juui. lmlm. Skr. om, ut I.~1mtlfog<leu er Politimester 

pnu :B\t'l'fferue. 
27 .• Tmt. ~Justn1. Skr. om Gt~hyr for Utlsterlclr:le af Stmd~ 

hedspas m. m: 



Landvæsenskommlssioner. 
1891, l. A}ll'il. T.~ov oin J..Jandvæseuskommissiouer. 

Legater (so l'mulatscr). 

Licitation (se Auktion). 

Ligsyn. 
1878, 29. :\farts. I..~ov om ]~igsyu. 
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24. Septhr. Bok. om Dødsattester. 
188H, 12 .• Tau. .Tustm. Skr. om § 61 2. Stk. i JJigs)"IIt>loreu. 
I8H8, 26. 1\Iarts. Lov om rnnihmnuno Sygdommr § 2. 

Lovgivning 
1G88, 12 .. l\laj. Res kr. om Norsko J..~oYt~ ]krnfttræden pnn }\t'l'JH'l'11P, 
1821, 6 .• Tuni. IlesoL om ulmindelige AnordniugerR Am·t>tHlelig~ 

he<l JHUt "Fænwrne. 
1829, 11, A}ll'il. l{ ane. Skr. om nogle nhuiudeligo Ammluiugers 

Anvendelighecl pna l!1a•røerne. 
18G2, 2fi ... l\.ug. .-J.ustm. Skr. om 1lc f11r 1821 mlstedte Anorcl* 

uingers A.uveudelighod ptut l*'a:rpcme. 
1855, 5. ,Juli. ,Tu.shu. Hkr. om almindelige ]~oves Gyldigllt'll pna 

Vu~l'JICI'lll'. 
1806, L A]lrll. l~ov om KundgørclHe ~tf ]~on~ og .Auortlniuger 

pntt J;'ll'rJicrne. 
Læger. 

1&10, 28 .• T u.n. V l. om Udlændinges Ret til JJ:t•ge}JrakHiH. 
4. Ji~ehr. Knnc. Skr. om Godtg~Jrt>lfw til t1e PerHntu•r. 11('1' 

mnu ledsngo HJH·n med Yllccine. 
1852, ] 1 .• Juni._ lit~Mol. oti1 AnRn~tte}:-;n af en ]Ja•ge })ltll HmlPl'Ji. 
185-!, 4. ,J nu. lmY n m UdvillelMe til Fa~nlr-me uf ] 11. 28 .• 1 mm n r 

1840 (2). 
1872, 8 .• Jnu. T.~ov om I3etn1ing til IJmgerne. 

27. April. Ret-ml. om cu Distrikttdægc pnn Nonler$H'I'lle, 
1882, l. 1\ln,i. ReHol. om, nt l.miHlkirurgtm kuldes Pynikus. 
1883, 13. ;Juli. 13ek. om IustrukH for l!'ysikus. 

13. ;Juli. llek. om I1mtruks for Distriktslmger. 
27. Septhr. Hcsol. om eu l)ir4rikts1ægc i V cBhunnluwu. 

1887, 31. Dee hr. .TuHhn. Skr. om I.Jtegers l 11igt til at give Knclit. 
1888, 27 .• Juli. .Tustm. Skr. om Distriktslmgers Het til n! j>ntldi

sere udenfor deres Distrikt. 
1890, 27. Jf'eln·. .T ustm. Skr. om Lmgcn; l3Qtaling. 
18~M, 13. Repthr. .Iushn. Hkr. om IHstriktiilægers 13ct:tling fur 

Behandling nf veneriske PerHoner. 
1898, 4. 1\fnj. Hesol. om Avotek i ThorslulY!l. (4.) 

Lærere (:w Rko1evæsnu). 
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Lærlinge. 
18H:l, 10 ... ~pril. J..~ov om Jfattigvæseuet § 31. 

17HO, 
183!J, 
1841, 
1855, 

1857, 

Maal og Vægt. 
l a. Aug. J~r. om en ny lnter.ilns-Iudretuing med Hamlelen § 7. 
l 7. SeJlthr. Knuc. Hkr. om Snlthludens 1\-fnnl. 
29. Ang. J{anc. Skr. om .TnHteriug. 
21. ]Hnrts. J..~ov om OJJht~nlse nf den li:gl. l~neluuulel pnn 

l!,ær1ioruo § 14. 
l S .• Tuui. ~Tustm. Skr. om ]Jenyttelse uf !luns k :JHnal og 

V n~gt nf lmmllenlle pna },ær~ienw., 

Mindreaarige (se Umy1111ige). 

Mortifikation. 
1823 7. :Feln·. I•'r. om j\fortifikution pau lwrtkonme Gældsllreve. 
182J: 27. Novhr. J{auc. Skr. om nuf. }l·.s Udvidelse til Pærfierne. 

Muslinger (se l<'iHkcri). 

Nationalbanken. 
1SB7, 1. .Tuni. I->1. um Klansulering nf Ohligntiou<'r til Nntional

lJJtnkt~n. 
18J1, 21. Oktln·. J{ ane. Skr. om nnf. Pl. s Udvidelse til :Fænferne. 

1821, 

18:11, 
183:3, 
1&'l:1, 
1841, 
1855, 
1857, 

1860, 

18(i:), 

Notarialforretninger. 
S .• Tnn. Pl. om, ll\'ad tler ftkal inbrttnger; votl Testamenter 

og Beskikkel;;cr. 
27. NoYlll'. Kane. Skr. om auf. J?l.s UllYi!lclse til }.,a'rf.Jerne. 

Næringsvæsen. 
2H .• l uli. I>J. om K11nn1gstihm~tuiug til Ar:mnik. 
l U. Oktbr. J{nuc. Skr. om nnf. l>J.R Udvidelse til Fn·r~lerne. 
6. Aug. Pl. om ln~agohm uf Sikkerhed m. H. til Svovl.HJTe. 
21. Oktln·. Knnc.Hkr. om unf.J>l.s Udvidelse til Fm1'$1(lrne. 
21. :I\Iurts. J ... ov om 0111m~vnh~n af den kgl. }~uolmndel. 
18. ;Juni. .Tnstm. Skr. om Bouyttelr;e nf dansk ]JM1 og 

Vm::,rt. nf linmllende }Hllt l•1ær,Jenw. 
28. Okthr. .lushu. Skr. om Beretninger efter Lov 21. 

j\fnr!R 1855 § S. 
3. :1\Iarts. Lov om I3ræntlevinHh:nH1el og Brmmlevimmd

skænkning. 
10. Marts. .Tustm. Skr. om ForHhmelsnn nf Tilltrykket 

r,Hn.vnu i JJOV 21. ::\lttl'tH 1855. 
13 .• Juli. JnHhn. Skr. om ]3etingelser for limulelslJeYillingM 

::\le!ldelelse. 
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1876, 22. Dechr. IJOV OlU 1Poramlring i lJov a. ]\'!arts 1860 om 
JJ ræml e viunhnu de 1. 

1881, 7. :\Iaj. Lov om }'ornmlring i l.JOV 21. 1\Inrts 1855. 
1889, l. ~Inrh;. Lov om Hnmlelsregistre m. m. 

24. :2\Iaj. Anm·tlu. om Ft1relse uf HandelsrcgistrBt, 
18HO, 7. },ebr. Anol'lln. om Uclvid<~lse til Færøerne af ]Jov 1. 

)farts 1889 om .HmulelHreginh·l~. 
l l. April. JJOV om 13eskyttehm for Vuremn~rkor. 

1892, 30. :.\fnrtR. ]JO\" om fon;kn1ligc Sknttvr og Afgifter. 
18H3, 3 .• Tnli. .TU!;tm. Skr. om Betingelserne for at drive Hundel 

pna Færøerne. 
24. Novhr. .Al1ordn. om lJclvidelse til l!'rm·_øerne af ]JO\' 

11. April 1890 om Ynremærker. 
1895, 30. l\lnrts. JJoV om. :b,ommh1ug i BeHtemmelHerne om 

Skihos Pliblf- til at nnl~lhe vi'lse Havne. 
1896, 21. 1\larts. .Tuatm. Skr. om Bevillinger til JJramdcviuslmntlcl. 
1897, 25. JPelH·. Instruks for Karnnhenehetjenbl ,§ 9. 
1898, 4. ::Un,i. Hcsol. 0111 et ..t\potnk i Thorshavn, 3 og 5. 

Overformynderlet (se Umyndige). 

Pengevæsen. 
1700, 13. Aug. ]1\·. om e1111Y Juterinu,.]udrctniug med Hutulelcn § 8. 
1815, l U. Avril. 1'1. ung. ].>eugevn:;;enets Pornmlriug. 
183:!. l. Ok!hr. Kane. Skr. Oll! ao. 
184( 21. .'Jmti. Pr. om Ti11mgl~i:i!lgning nf offentlige J>eugeeffe·]dcr. 
18:}1; 4 .• Tnu. J,ov om nnf. Jo'r.s Uclvi!lelsc til Jo'tCl'flcrue (14). 

Plejebarn (se l!m·n). 

Pligtarbejde. 
1836~ 22. Novhr. Knuc. Skr. om Arlwjtlo til Kirkers, Skolers, 

fhulcrs og nhu. Y Pjcs Y etlligeholdelBc. 
1&13, 20 .• Tuui. Kane. Skr. om EmlJO<lrnumnds JlligtnrlJPjdc til 

ThorHhuvns Kirke. 
1872, 28. },ehr. LnwlkommuuaUov § 21. 

Politikorps (•c l'olitivæHcn). 

Politisager (se Hc!svæscn). 

Pol! Uvæsen. 
1801, 13. l\lttj. Pl. om Rek11ttering nf Garnisonen. 
1821 12. J1U1. Pl. om I>uutnle og EkHekution i off. I>ulitif.mgei·. 
182a: 4. Oktbr. Kane. Skr. om auf. Pl.s 1Jt1videlso til Jfn~rrlent&. 
182f): 15. Novhr., RPsol. om ]i"ornmlring i J>l. 13. I\Iaj 1801. 
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18.");l, 16 .• Juni. Indm. Skr. om, at Lundfogdon er Politimester 
pnn :E'ærJlerne. 

1865, 28. April. Eesol. om l'oliHkorpsot. 
4. Okthr. Regi. for do. 

1H.72, :!8. Febr. Landkommmtallov § 31. 
189·1, 13. Ajlril. Lov om Politiet pua Færøerne. 

Pressen. 
1&:")1, 3 .• Jan. Lov om I>ressens Brug. 
185:!, 4. -,Jnu. J~ov om nnf. J;OVt! Udvidelse til ]1ær$5ernc (24). 
187H, 1 O. ~T uli. Bek. om Tul~sten for 13ek. i )'lDimmnJætting". 

Præster og Præstegaarde. 
1G7S, 16. AJnii. Auordu. om nUskilligt JHlR }

1H'l'J'i § 12. 
18W, 17. Ajn-il. Reskr. om Betalingen for Overhlhss)>jd. 
1818, H •• Tuui. Kane. Skr. om Anvendelsen nf en Del afNorder~ 

Jlerues Præstelmlds lmltm~:,:rter. 
29. Septln·. Xnne. Skr. mn Præstegaardssyn. 

1824, B. Okthr. l<'r. om Oplæsning fru Prædikestolene. 
1827, 7. Novln·. },1·. om 13dnling for Atte5ter, udstedte nf 

J>rmstente. 
7 .. D(lcln'. Reskr. om Udvidelse til }1mrrwrue nf }.,r. 8. 

Okthr. 1824. 
18'28, 30; l\Ia,j. Fr. om Daa]Jeu. 
1831, 9, ]•"elir. Fr. om 1 hvor vidt Hæd i Stranet mtut sælges f'nt 

en Prmstegunrd. 
1832, 27. April. Heskr. om lfdvirlelRc til Pæn~eriie nf Fr. 30. 

l\Iaj 1828. 
1&13, 19. Okthr. J{auc. Ski·. om Fdvideltle til .Fær$.1enw af },r. 

9. :~'ehr. 1831. 
1S:J7, l. Aug. lCnnc. Skr. om Udvitle1t:.e til PænJerne uf Fr. 

7. Novhr. 1827. 
1840, 28. 1\IartH. K au c. Skr. om N nademmar i Pra:•steemheder. 

28. l\Iarts. Do. om do. 
1844, 4. •Ttmi. Xnnc. Skr. om Overlevering nf l 1ræsteganrdc. 
1&-18, 26. 1\Iaj. J(. U. l\L Skr. om J>ræstesky!ls. 
18:)5, 8 .• Tau. JL U.· 1\l. Skr. om J>ræstl'rues Pligt til at føre 

KirkernNl IteguHlmlJer. 
1800, 4. Deehr. Rmml. om nye AnswttH!HeHHmnmer for Præntu-

kaldene. 
18i2, 5. I,~ehr. :negl. for Griudefimgsten § :n. 
1870, lO. Okthr. K. U.l\f. Hkr. om Titlen for },oraarskonfirmation. 
1878, 4. Novln·. _K. U.l\f. Rkr. 0111 ]1yguinger, der Hortcre under 

umvnte 1\-liniHtei·ium. 
1880, 6. Nov!Jr. K. U. :i\I. Skr. om Hpjtidsoffer (,Præsttnl"). 
1881, 26. Jnn. K. U. :il!. Skr. ang. Omfanget nf Præ;teenkeus 

Ilet til at lll'llge Kuldets Anneksgaard. 
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1893, 
18!J5, 
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4. ,Juli. K. U. 1\I. Skr. otn llortfoqmgtning ni' færf5skC 
l 1ræstcgnnrlle. 

29. Mttrt.'l. l>ensionslov for JJærero _§ 10. 
10. April. l•'attiglov §§ 37, 54, 56. 

Regnskabsvæsen (se l\nsse~ og Jlegnskahfrva•seJJ). 

Retssportler (se Sportler). 

1873, l. Marts. 
l. ilfarts. 

Retsvidner. 
l.~ov om Ht~brvi<lner. 
Het,rulutiv for do. 

179(), 
1798, 

1813, 

1816, 
1817, 
1820, 

1821, 

1822, 

1823, 

1821, 
1825, 

1827, 

18f8, 
1829, 

1882, 

Retsvæsen. 
3 .• Juni. }'r. nng. Ilettens vedhm·lige og hurtige PlPje. 
23 .• Tuni. KnnC. :Prom. om anf. Pr.s Kundgp:reh,;e pna 

Frer~1erue. 

23. 1\Inrts. I_,L nng. Sager om Rettigltell til nt hygge 
Ifiskerlntnclc. 

18. 1\li\j, lll. om Lagtingets Ophmvelse. 
19. A]1ril. Kmw. Skr. om l~ngmaudsto1den og I.~at,-rfiugr;}nuwt. 
21. .Tnn. :PI. om Retf'forligs J~kRt~kntionskrnft. 
25 .• Tu1i. J~ l. ung. Konstitutioner til Dommcrt>B },uldmmgtigo. 
15. Dechr. l} l. om A 11pelstn~vuingR l•,orkyndelse for en 

umhcgcn Arre:-;bmt. 
12. .Tnn. PI. ung. llantnle og }Jlnwkul ion i offentlige 

Politisager. 
6 .• Tuni. Uesol. om U<lvidehm til l,tPr$lerue nf Pl. 21 • 

• Tnn. og 15. Dechr. 1820. 
2 .• Tnli. JlJ. nng. GclJJThetnliug, nnnr !lcu ord. RtlfHlJctjent 

viger sit Smde. 
21. Sctltbr. Knnc. Skr. ung. 1Ttlvitle1nc til Pn•rrJ'crne nf 

Pl. 25 .• Juli 1820. 
9. Scptbr. Pl. om UdvidelBo til Pmr~jeme nf J?l. 2 .• luli 

1822. 
4. Okt.hr. Knm~. Skr. nng. Udvidelse til }"a•rj'Jerue af Pl. 

12 .• Tun. 1821. 
6. Aug. } 1r. om mindro Gu•lthmagcrB Behandling. 
28. :i\Iaj. 1?1. 1mg. llehnndling ni' Sager om Untlerhold

ningHhhlrug til mt>gl e l3m·u. 
7. Decbr. neBkr. om Uclvitlelse til Fn~r~iel'lle af 1•1:. 

6. Ang. 1824. 
6. Se]lt.hr. Pl. ung. Behandling af Sager om Dagleje. 
26. Scptbr. 1\:mu,. Hkr. om Udvidelse til Færjlcrnc af 

1'1. 28. J\laj 1825. 
25. Novln·. J>I. om l3ehundling uf Yejsager. 
8. :i\fnj. Kunc. Skr. om Udvicleh;c til },a~r1.1erno af Pl. 

6. Scptln·. 1828. 

L 
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18:37, 

1810, 
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5. ]\~hr. Knuc. Skr. om Anvendeligheden uf Pl. 
25. Novln·. 1829. 

10. April. ]"'r. om ]!'oramlriug i };ovem 1-13-8. 
30. 1\Inrh;. li'r. om Ti11gH Af'holdelr:;o. 
30. 1\fnrts. Reskr. om Udvidelse til Ji'n•r,terno nf' Fr. 

l O. April J 833. 
l. Aug. 1{auc. Skr. om Bevilling til fri I)roccH og Be

skikkelse uf Suf,rfrwer i beneficm·et Sag. 
2a. l\laj. 1?1. om A}J}lPi i kriminelle Hager. 
l H. Dechr. J.'r. om nøclYeuclig Appel i ltriminelle Sager. 
H. St_1pthr. Jllr. om Heviset i kriminelle Sager. 
25 .• Tuui. },r. om Etlsformnningstaleu. 
6 .• Tuni. Kunc. Hkr. om AmhmuHlens l\fymliglwd til nt 

hconlrc Syssclmmnd og undre 1\Iæud til ni mlf~Jrc Reh;
r;;uger. 

18-J7, 21. Se}Jtbr. 1\:nuc. Hkr. om .Jurh:;Uiktiousforholdenc. 
1852, 13. 1\lnj. ,fushn. Hkr. om, nt };nmlfogllcn kun lwordrcH 

til nt tu1f,>ro 1Jctl01ieercde Sager. 
1851, 4 .• Tun. l;ov om UdYidelne til :FærJJcruo n.f lll, 23. 1\Inj 

1840 (3), J<'r. lG. DcdJr. 1840 l4), l<'r. 8. Septhr. 
1841 (8) og 25. Juni 1842 (11). 

2H .. Aug. JuHhn. Hkr. om JJiæter til Defensorer. 
l&J."'i, 21. 1\larts. ];oV om Oll1uevo1He uf den kgl. Eueluuulel 

pnn ]~'mrJJeruo § 13. 
18tiH. 23. Peln·. Haugelov § 31. 
18U:2~ 14. ,Jan. ,Tuebn. Hkr. om, hvor vidt Ileboerne pun SuderJl 

kunne iudktt}deH til rr'IHll"l·llliiYH i J?olitisugcr. 

18\ll, 

18\JU, 

18\J/, 

18H8, 

18\J\J, 

18.i0, 
1851, 
185:1, 

18;'i4, 
l8.i5. 

12. April. J;ov om Oprcttebe nf H,n·ettor m. m. 
4. ~ovhr. Auonln.~ hvot·ved nnf. J_.oy flæltes i J\rnft pnn 

l!'mr,;ente. 
ao. :\!arts. Uilpnntuiugslov § 12. 
13. April. Lov om Politiet patt l•'ær~lcrnc. Afm1H 111. 
l. A Jlril. Lo\' OlU A f1mltll'1He nf rring }liUl }'n~l'flCrue. 
14·. A11ril. Rcsol. om 11'lytning af Tingntcdct }Htlt Suderø. 
lH. DeelH'. ]~oY otn ]~etternes 1\Iechirkning til Optngell'!e 

af l~m·iH i UdlaiHlct. 
24. OktlH'. Anordn. om U(h·idcltie til l!,ær,1erne nf nnf. 

2!L .Aug. :r ustm. Chok. om :Fpreh;e nf Rtrnfl'eregistret for 
Fumicrne. 

Rigsdagen. 
2H. Decln·. Lov om lUgHdngsvnlgeue. 
12. 1\Inj. ludm. Slu·. ung. anf. Lovs § 28. 
20 .• Tnni. Imlm. Skr. nug. nnf. Lon; § 26. 
20 .• T uui. 1 u dm. Sk.r. nng. Y nlgforstaudei'tikulJ::;mecllemmers 

Pol'falu. 
4. Novbr. 
1r.. AJlril. 
28. :\!arts. 

Imhn. Skr. om Yulghaudliugcr. 
I.~nt.,ri:iugnloveuH § 1 2 a. 
liHlm. Hkr. om Hig:-Hl:t,!!l'Ya1~1oven;.; ~ 29. 

1 

l 
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1866, 4. OktlH'. .Tushn. Skr. om JJIU1dstiugsvu1g. 
189H, 7. April. Lov om l 1orumlriug i RigstlagtwnlglovenH § R. 

Rovdyr (se ,-ilde Dyr). 

Skansen ved Thorshavn (se l'olitivæscn). 

Skatter og Afgifter. 
(Se ondviclcro l(ouununnlvæsen og Tl1orslutvn). 

1767, 28. Aug. l;1 n1Hlnts for Amh~fattigknssen .§§ 3~5. 
1792, 1 ~. Scpthr. Fr. nng. en Afgift nf Arv. 
1796, 18. 1H~tj. llm;ol. nug. Arveafgiftens Deling nu•llcm Stab~ 

knHseu og AmtsfnttigkasHen. 
1810, 8. Febr. l 1r. om HnltJJrocentttfgift uf Arv og faMtc }Jjen~ 

<lomme. 
1817, 19. AJlril. ]~ane. Hkr. om ]mgmtuulstolden. 
1835, 20. 1\Inj. Hoskr. om Aftlragsrottcn. 
1855, 21. 1\Iarts. I..~ov om Ophævelse uf den lrgl. ]iJuclmmlel 

}Hlll Ji1HH'$1Ct'UC, 

18(>:1, 19. 1\Iurb;. .Tnshn. Skr. om Al'ge llo;;pitnls .Tortl(lr, 
18(}7, 20. 1\Iarts. J..~o,~ om ny Skyldt~ætning nf .Jorderne. 
1880, G. }1ehr. I.mv om Skuttcu til Am.hn·e}Jltrtitionsfontlen. 
1881, 18. l\lar!A. Lo,· om Oj>hmvolHe af Nm1>1Jetoluon. 

7 .. l\Inj. ]~o v om Jl,ornndrh1g i ]Jo\~ 21. 1\fttrts 185 5. 
18H2, 11. 1\lnrts. JJOv om Tilkrtlnmfgift nf Skibe. 

30. 1\Iurts. I.~ov om forskellige Skatter og Afgifter. 
31. 1\luj. .JnHhn. Rkr. nng. ViseriiJgHgelJJ-Tet efter tmf. 

LovH ~ 14. 
18\H, 30. 1\larts. U<lpantning"slov § 15. 
1897, 23. AlH'il. ]JOV ung. uy Skyldsætning af .lonl~jendommc. 
1898, 27. Okthr .• lm;tm. Sk-r. um rritlcu for nnf. Lovsll{rafttrn'ileu. 

Skifte væsen. 
1872, 25. 1\lnrh;. Lo\· om l{onkun; m. v. 
1873, 13. Fehr. Anordn. om nnf. ]JoYs Titlvitlclt;c til ]!\Prslrrnc. 
187·!, 30. Novl11'. Ijov om Rldfte nf DJld~lwcr ,m. v. 

30. N ovln·. I.Jov om 1lctnlingcn for do til Skitlcvæseucl 
hprende Porrotniuger. 

1876, 14 .• ran. Aunrtln. om Utlvidel~L' til ]i"u:nlcl'nc nf Hldfte
loveu nf 30. Novln·. IH74. 

187U, 10 .• Tnli. Anonln. mn J;~ornm1rlug i den ved Anordn. 
13. l!1 nl>r. 1873 ou 14 .• lau. 187H form;krevnc Bokentlt~ 
gøroha~nmnnde. ·-

10 .• Tu1i. Bek. om Tnl~sten for ofrcutlige Dekent1tg,Jrelner 
i 11Dimmnln~tting". 

1891, 1. April. I..~ov om 'rvangrmuldioncr m. m. 
18B2, 12. April. .c'\nordn. om tmf. IJOVH Ur1vicle1Re til 11\l'l'j1ernc. 

Skolevæsen. 
1818, 6. ;Juni. Kn.tHl. Sh.T. om Oprettclfm nf :~:b'ond til An

H1mfl'l11~e nf nyttil-{e Sku1e1Jiip:er". 



182H, 

1831, 

1832, 
183:3, 

18c1H, 

1851, 

18u1, 

18(ili, 

1871, 

1872, 
187!i, 
1881. 
188:1, 
18\J:l, 

189,1, 
18!!5, 
18\lH 
1!Joo; 
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7 .• Jan. Resol. om, nt K~1l>esummen for Lagatolgnn.rden 
Stegn..ard til Dels henlægges til Skolevæsenet. 

14. _,Tnn. Resol. om Anvendelse nf clen nedlugtn lmrdc 
Skoles Midler. . 

9. J:t"~ehr. Jh·. om, hvor vidt Sæd i Straaet lllllfl Ba~lges .fi·a 
en Skololod. 

1 S. A11ril. Resol. om UndershJttelse til Skohwæsenet. 
J 9. Oktbr. Knnc. Skr. om Udvidelse til J<'æl'!ll'I'IIC n f ]i'r. 

9. Fcbr. 1831. 
31. Dee hr. Konfirnuttion vaa SoguCJll'fl'8t S ens Engelsteds 

Gnvehrev til Skolevæsenet. 
l. 1\Inrts. l10v om Skolevn:senet. 
l. 1\Iurts. Instruks for JJmrorne ved 'l'horshavns Sko1er. 
18. Feln·. X. U. 1H. Skr. om ]i'ondet til Anaknffeh;o nf 

Skolebøger. 
l H. ]'c hr. J.40V om Thorshavns 11konomiske Bestyrelse 

~!i l, 14. 
9. }1e1Jr. K. tr. 1\f. Skr. om U1hlanuelse nf Almue;;lwlc~ 

læ-rere. 
28. l'ehr. Ltuulkommunnlloy §§ a. 15 og 16. 
20. AJlril. Re~wl. om l.~~mniugcr ved Tlmi'Hhavns HealBkolc. 
7. 1\luj. JJoV om Jtmb Afstnnclse til Skoler m. m. 
31. 1\Iarts. K. U. l\1. Skr. om Skolemulkter. 
29. 1\lnrts. IJov om I>ensiouering uf Lærere og Lærer .. 

inder ved Almucskolen~:senet. 
2H. Juni. X. U. :fil. Hkr. om I.~ærcres Enkeforsflrgelse. 
ao. April. lJo. om do. 
30. 1\[nrts. }Jpitlemilov § 10 sidste I>unktum. 
25. J'uni. Bek. nng. '.I:honduwns KornmuneHkole. 
25. April. Bek. nng. l{enhtlwlen i Thorshavn. 

Skyds. 
1818, 26. l\lnj. IC TT. M. Skr. om Præsters Skyds. 
185J, 15 . .April. J..JOV om }.,ærøernes _Lagting § 12. 
18{)5, 17. J\larl~. LOv om Skytisvæsen et. 
187(), 3. ,Juli. Regl. for Skyds,·æsenct. 
1881, 14 .• Tau. ]JOV om l•,or:mdring i Skydsloyen. 

Skade- og Pantevæsen. 
1820, 12 . .J nu. PI. om Tilvejeln·iuge1He af Attester f~lr et Sk1Hlcs 

'riugltesuing. 
1822, 21. Sc1)thr. Knuc. Skr. om n.uf. Pl.s Udvidelse til Pær,ieme. 
18;)1, 25. Novhr. ]•,r. ont Forptlgtuiugcr af :JordojmHlonnne. 
18:33 13. Okthr. l{ ane. Skr. om uuf. J;'r.s TTdviclulHe til Færjlerne. 
18il9; 27. Novbr. 1.)1. om mPrnwre Bestcnnnelsc af D. IJ. 5-3 

-18 og 1'1. 18 .• Tau. 1788. 
18<11, 28. ,Tuli. :Fr. om TTndcrpmlt i L!iH!lfe, 
1843, 11. :B'clJr. ltentek. Skr. om l,æstehrcn~s 'finghPsiiing. 

' 

1 
1 

l 
l 
l 
1 
"' l 
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184(i, !l. N o v hr. ltoskr. om UclvitlelHe til }'terøerne nf l' l. 
27. NO\·hr. 1839. 

1851, 4. ;ran. I ... ov om Udvidelse til l~mrøerne af l,r. 28 .• JuH 
1841 (7). 

1857, 4. Marts. I..~ov otu Udstylnllng nf det private ,lordegods. 
1866, 23. }'olJr, Haugelov §§ 6 og 78. 
18U2, 11. :Marts. Lov om nye SkfJdc~ og Pautercgistre. 
18U5, 10. April. }'attiglov § 50. 

1836, 

18-15, 

18\Hi, 

Sorenskriver. 
30. 1\Iarb{. Jfr. om Sorenskriverens Befordring og Iliæter 

pan Tingrej ser, § 7. 
l.i. April. Kane. Skr. om SorctL'lkriverens J)iæter i 

nfl'cntlige Sager. 
6. Sopthr. Rentok. Skr. om Sorenn1n-iverens Tiefordring i 

kriminelle Hager. 
l. April. J_.ov -om A~holdelse nf Ting }l!Ul }"~ær~1Cl'IHJ 1 § 4" 

Sparekasser. 
1832, 2a. l\Inj. Hev. til Ji\itagelse for Arrest og l~e~.;]ag for tlt~ 

SpnrekuRsen imhmtte Su.nuner. 

16!ll, 
1818, 
1822, 

182:l, 
1827, 

183U, 
18:!7, 

1840, 
1843, 
18.'11, 
18.')5, 

1&~6, 
1857, 
1860, 

1867, 

18fi8, 

Sportler. 
30. 1\I1~j. Ji,r, om Hntulc1en pna }1mrJ1 m. Y., § 9. 
l. Repthr. Kane. Skr. om UdHkriftcr nf l\n·ligsproto1wlleu. 
2 .• Tnli. Pl. om GellJThetuliug, naar den orcl. Hdl'lhcijt•nt 

viger sit Swde. 
9. Septhr. Knm·. Hkr. om nnf. 1J1.s Urlvidelse til 111lPI'fiPruP. 

6. April. 1}1. om J3etuling til :Forligr;kommissiom•rtw. 
7. Novln·. Ji1r. om l~dnliug for llræsh~nHC'ster. 
30. JYlarhJ, SIJOrtelreglement. 
l. Aug. Knnc. Skr. om Udvideltw Hl Fn~røerne uf Pl. 

6. April 1827 og J•'r. 7. Novlll'. 1827. 
24. Dechr. Kunc. Skr. om Gehyr for l•'orlnul. 
16. }.,ehr. Knnc. Skr. om fm·ske1lige GchJTCI". 
28 .• Tuli. Indm. Skr. om Vurderhig uf Stortvrng. 
31. .Jan. lmlm. Skr. om forskellige GchJTcr m. v. i An-

ledning nf Grindefangst. 
21. 1\Iurts. l~ov om Ophævelse nf den kgl. }]nelumdel § 8. 
16. l•'ehr. Tyende,lov * 73. 
29. Dechr. I.~ov om l!'orh~ije1ae uf Hets:gellyrer. 
27. ~f1111. .T ustm. Skr. om 1Æmlfogt1cms Gel>yr fur 

Sun<lheils}HlH m. m. 
9. Septln·. tTuatm. Skr. 0111 G-ehyr for Noturia1forrct-

ninger. 
26. 1\laj. I...~ov om Afgifter nf frivilligt~ Auktioner uver 

1Iandelsvttrcr. 



18/.J, 

1881, 

Hl!l2, 

18!l1, 

18\!5, 
18!l7, 

1815, 
l &'il, 
1871, 
18\l!l, 

30. N ovln·. J~ov um Iletalingen for de til Skiftevæsenet 
h11ronde J:t,orrctniuger. 

:w. April. IJoV om fremmedes Fiskeri under J!,ærøerne § 3 ~ 
7. 1\Ia,j. JJOV om .Tords Afgivelse § 4. 
11. 1\lnrts. I.~ov om uy{J Sk$1de- og Panteregistre § 4. 
30. 1\Inrts. JJOV ntn for:-;1n~1ligo Skntter og Mg1fter § 14. 
12. A.r1ril. Anordn. om ~rvanwm.uktiouer I->ost 8. 
:-li. 1\laj. .Tustm. Rkr. om Yi:-wringsgehyrc.t efter Lov 30. 

i\Jnr!H 1892 * 14. 
30. -]Iurts. Udp!mtningHlov §§ 11 og 14. 
31. 1\Jnrts. .TuHtm. Hkr. om Gehyret·ne for Optagelse uf 

B5lforkluriug m. 111. veU R;yB!Wlmændenc i åen ord. 
Dommers 8ted. 

10. Arn·il. Fattiglov §§ 50 og 56. 
2ii. ];,e}n·. Jnst-ruks for 1\:tll'ttnhPnelwtjente § 8. 
19. ·1\fnrtJ.;. .Tu;.:hn. Skr. om Hch;yrfriheden efter UdJmnt

niug~;loveus * l J. 

Strafferegistret ('" Het>r\l'"'n). 

Strandinger. 
G. Septlu·. Uentek. Skr. om Auktion on:r Stortvrag. 
28. ;Juli. Jndm. Skr. om Vunleringer nf Stortvmg. 
22. Auf.r. .Jnl'itm. Skr. om Oplh:lming af ]{anoner. 
24. :i\lartH. Htrandingslov. 

sundhedsvæsen. 
18:"15, 2J. l\fnrtH. ]~o v om C)phmvelHP uf den kgl. }Juehandel paa 

Ytt•n>erue §§ 4 og 8. 
18(ia, J O. :\I arts. ,J tlJ.;tm. Skr. om ]i'orntnnclst•u af U fltrykket 

.. Havn .. i Lov 21. )fnrtf. 1855. 
1872, H .• Juu. l ... ov om Ji'nraw.;tultniugor mod tudatiEk Kolern.: 

1878, 
1870, 
18lll' 

13. A}lril. Re~ml. om dn. 
15. AJa·il. Auoriln. om I!tH'uekoppcr. 
26. lt_fm·ts. Auordn. om eksantenwtir;k Tyfu.s. 
l H. OldlJr. Ild:. om :Kamuta•neundm·B$1ge1ser af SkilJO. 
23. AJ>ril. Lov om fnmuwder;_}':W.keri under }'ænrentc § 3. 
7. 1\lnj. JJOY om Sundhetltwmltmf,rtor. 

1882, 27. Pehr. Anordn. om 1\læslinger og Skadagem;feher: 
2:!. :Huj. Ilck. om Sundhedsvedtægt for ThorBhnvn. 

1R88, 
18!l5, 

1 U .• Tuui. Jlek. om Portmtlring i samme. 
ao. :Marts. Lov om 11'ornnstaltnjnger nwd llllhrmlel:m af 

nmihmunne Sygtlomme. 
ao. :ll!lrtl:l, I.iOV ODl }'orantlriug{~_r 

til -:I!.,n>r~1erue komuteude SkilJes 
visse Havne. 

10. April. J<'nttiglor § 73. 

i Bestenunelrwme 
!'ligt til førHt at 

om do 
nnl~11H~ 
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1897, 25. :E'ehr. Bek. om Karautu:ncvtesenct, 
25. ]!\•hr. 1ustrnkH for Knrnutu.•mlhet,jente. 

1898, 26. Marts. IJoV om Tillæg til l..JOV 30. J\Inrts ,1895 om 
smitsomme Sygllounne. 

18\12, 
18\}3, 
1895, 

12. April. 
24. ::Nov1n·. 
10. AJ>ril. 

Sygehuse (se R.oqlitaler). 

Sygekasser. 
Imv om nncrkemlte Bygekmu;cr. 
Anordn. om nnf. J_,~oy;-; Udvidelse ii1 ]l'æi'fwrne. 

l 1attigloY § 7 4. 

Sysselmænd. 
1836, a o. l\In.rts. Sportelreglement § 64 (Auktion over Htnttavrag 

Og' Hittnfæ). 
18J3, 6 .• Juni. 1\nuc, Skr. om Byttsf!lmamtlcnes lllif,rt til efter 

Amtets Ordre ut mlf1lre Reh;;-;uger. 
1855, 31. .Tau. JIUlm. Skr. om forskellige Snlærer m. y, i An· 

lerluiug' nf Ol'indefnugHt, 
1863 20. J\Iurts. Ilesol. om flyHHolnuemleues Uniform. 
18();1.: 23 .• Tau. Hel'ml. om t1nres KRntion. 
18H:3, 29. Septln·. Rcsol. om deres Udmt>vnelHe og Afskedigelse. 
18~).!, 18. April. ,Jm~tm. Skr. om, at Systmlma~tHl ildre nilen }\Url-

magt frn. SoreuHkl'ivcrcn kunne holtle A.uldinn over 
Hi(tcgoils. 

1898, a. Juui. ;} tu>hu. Hkr. om, n t HyssPluwucleu pan SLrpmJi .;kal 
lJO i Vestmnnhiwn. 

4. ,Juli. ;)m~tm. Skr. om 13o1ig for Syt<selmnudeu pan ØMter1;. 

Sevæsen (He ~~ntlviilerc SniHlhedHvn•scu). 
18;)5, 21.1\fnrt:;. Luv om 0}1hæn~lse af tlen kgl. Enelwmlel paa 

J!,t:Pl'$fCI'lW, 

1881 23. April. l..~ o v om frnmmcilcH :Fiskeri Ululer FærJlcrne ~ 3. 
18~)2: l l. 1\l:trh;. ].~ov om TillqJh:·mfgift nf' Skibe. 

:30. ]Uurb;, r.~ov Olll forskellige Skatter og Afgifter. 
l. April. H~Jiov. 
1. April. J.~ov om dannkc RkilH'B J{cgistrcl'iug. 
l 2. April. ~.~ov om 0I>rette1Hc uf t-:;pretter. 
:n. l\Inj. ;JnHhn. Skr. 0111 '\ .. iscringsgelJyret efter I.~ov ao. 

Marts 1892 ~ 14. 
4. Novln·. Anordn., l1vorvetl S,tlov l. April 1892 sættes i 

l{mll JHUt :FmrJierue. 
4. Novhr. Auordu., hvorved I.~ov 12 . .A}ll'il 1892 om f:hfø 

retter Hmt.tes i Kraft p:m },renhmw. 
1893, 16. Septhr. Auortlu., 11Vorvotl SkihHrogir;treriugslov l. .Arn·il 

1892 -t>tl!ttC's i :Krnft JHUt :Pærs1erue. 
ao. Septhr. Buk Olll B,i(ll'r efter Skih:-<l'i.")!iEh'l'l:iugB1oven~ 
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1893, 6. Novhr. !tegl. for SkihmnaudslmllH Jf0111lejning paa frur~ 
Jfskc Fiskcrskibe. 

18B.:l, !10. 1\furts. Lov om }i1orandring i l3e11temmeJserne om de 
Hl ]~um-ieruo lwmuwndc Skihos I)ligt ti1 først ut nulø1e 
visse Havne. 

10. A]lril. J<'nttiglov §§ 31 og 75. 
18H7, 25. Fe br. .Bek. om 1\:urantænevæseuet. 

23. Ajll'il. .Jagtlov § 20. 
18~1U, 14. Jnn. Lo\' om Jtisked med Bundnlæhevaad. 

Testamenter. 
182:1, 8. ,Jun. Pl. om, lrnul der Rk1tl iagttages n d Testn~ 

menter og Beskiklwlser. 
182"1, 27. Nfn·hr. Kane. Skr. om nuf. Pl.s Udvhlel:w til } 1ærøerne. 
1815, 21. i\Iaj. J<'r. om An·. 
1851, 4 .• Tun. I.~ov om nnf. Fr.s Udvidohw til }11~Pl'$fcnte. 
1&17~ 4. l\Iurts. ]~ov om 1Tdstykuing uf det private .Tordegod:; 

§§ 6-17. 

Thorshavn (se Jor .øvrigt I{h·ker og Skolevæsen 
samt .Pnttigvæscn). 

1827, 21. J)echr. Resol. om T~1rvehederne ved Tlwrslwvn. 
lS:l:l, 14. A ug. l~esol. om do. 
1 R;iO, 18. Aug. He::ml. om VejndJcjaet ved Tprvchedorne ved 

Thorslmvu. 
18.)0, 28. ,J tlll. ]-JOY om :Brnndvn•tJenct i ThurHlul\'11. 

28 .• Tau. JJOV om en ]3ygningskommilmion i Thon;havu. 
lNG;}. l !l .• J11u. Lov om Afhæuclehw uf Jlnsegnnrdstrøcrne. 
l g(iti, 16. J'cln·. JJOV om Byen Thot·Hhnvnn Jlkonomiske l3est)T<'lnc. 

23. Ji'clJJ•, Jf a ugelov § 42. 
H·H\8, -30. 1\Jnrts. .Tustm. Skr. om Tlfrvef'kær. 

1:! .• JuuL Ucsol. om tle ofi'l•ntliJie Grunde i Thorsluwn. 
l 9 .• Tnui. ,T ustm. Skr. om .T on1ehvnlr;rettcu i Østervang. 

1872, fL }'dn·. ;rustm. SI..-r. om H11nwvæsenet. 
1877, 14. l<'Phr. Resol. om Yejarlwj<let ved Tm·vehe<lcme. 
1HH1 7. 1\Itlj. J;oV om Sundhcdtn·cdtæbrf:cr. 
1RR2: 23. l\Iaj. :Bek. om en SmHlherls,•ecltægt for Thorshavn. 
1H8H, 1:3. ~-\ug. A1wrdn. om Tillæg til J.Jov 28 .• Tun. 1856 om 

Brnud\'~Pscnet. 
18HS, 19. ,'Jnui. I3ek. om l!,ornndring i Anndheds"Vccltægten. 
18\l!l. 24. l\Inrts. r,ov om Vedtægt for Bellytte]He af Ynll<l fra 

Thor:-;hnvH1'l Ynudværk. 

Hi\11. 30. ;\luj. 
1771i. r.. N ovhr. 

Tiende. 
J~'r. om H1mdele11 pna Fmr~i m. v. § 8. 
Heskr. om 'J~ilsyn med Tiendens Ydc]se. 
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1833, 24. A1nil. TI.e~w1. om IJammctiendon .uf :i\Iyggonæf.l. 
20. Aug. X11nr. Skr. om Tieudo nf Korn og Sælhnnc1o. 

1&16, 3. April. Renlck. Skr. om Tieudo af D11glingcr. 
18(i:l, lU. Mnrta. .TuHtm. f,lkr. om Arge ll"A]Jilt~IH .Jortler. 
1877, 5. Juli. Ticsol. om }lafU'olienUeu nf Lille l)imou. 
1802, 30. Mnrls. J,ovom forske!lige Skattor ogAfgil'ter. Afsnitiii. 

Ting (Re Rdsvæseu). 

Tinglæsning (se SkøJc. og l'nntevæsen). 

Tyende. 
185(), l G. :Pehr. Tyc111lclov. 
1807, fi .• Tuli. ,Jur;tm. Skr. om Tyentlelo\·ml."' § 69. 
18\15, l O. April. Jo'nttiglov §§ 29 og 30. 

Udpantning (Hc l?ogetlforretuiuger). 

Udvandrere. 
18H;j, 30. 1\furtH. Lov om Ti1Byu med 1TtlvandrPI'CH ]3pforilring. 

Umyndige. 
ff'!ht;, 23 .• Juui. Knnc. }>rom. om Xnndg.clrclsu uf J~ovgivuingcn 

aug. PnpilvtPRPuot. 
1R'2i, 7 .• 1 u u i. Pr. om nmyudiges 1\liaic~r, 
1S:H, 15. I\lnd:-;. K1mc. Skr. om Hjemmel t.il nt fmlligna den 

f~Jdtc Yu•rgc. 
18:37, I. Ang. Knuc. Skr. om Aubrll1gelRe uf Ulll,YIHligcs 1\.lidlor 

(Fr. 7 . .funi 1827). 
u~:m, 24. April. Fr. om nmyHdigeH og mimlreual'igeH Un·hls~ 

forpligtelser. 
18-11, l O. ApriL IJI. om l\1m1lgØrelM Ri' Umylllligg~n·elHeHClekretC'r. 
1851, 4. ,Jttn. I~ov om Udvidoll'?o Hl Ftcrfioruo uf Pr. 24. Ajlril 

1839 (l) og 1'1. IO. April IH41 (6). 
185.5, 17. Okthr. Iuclm. Skr. om llortfm;-.iuing nf ot KullgHfteHi:o 

til cu miudron11rig. 

Vandværk (no rrlwr~o<llllni). 

Vejvæsen. 
18'2H, 25. No,•lJJ·. j_Jl, om JlehnlHUiup;eu nf Yt•j,.mger, 
18.'3:-l, 6. Yehl'. Xnue. Hkr. om tmf. J>J.:-~ AuYcluleJiglwcl pnll 

},ll'l'lierue. 
14. Aug. He!!ol JUJg. Tpl'\'eliCdcrno ved TlwrHhiWU. 

28 



!850, 

l&"i!, 
[S(i(i, 
!808, 
l872, 
ll-l77, 

l881, 

l875, 

l8U2, 

l7H7, 
.R2J, 

lH27, 

.837, 

:sns, 
L8D5, 

4M 

18. Aug. Rm:ml. om Vo,iarlH'jflet ved 'l'Ilrveherlerne ved 
Thornhnvn. 

16. ;r uni. .Tustm. Skr. om, at IJrtudfogdcn har 'rilnyu 
med VeJenes Tilstaml. 

15. April. JJngtiugslov § 12. 
2:J. Fchr. Haugelov § 54. 
ao. l\Jarhl. .Tnnhn. Rkr. 0111 'l'flrveheclerue verl ~elwrsh:tYH. 
2H. J~.,eln·. Landkoumm1uLl1ov §§ 15 og 19. 
14. J'chr. Ucrml. om Vejnrlwjtlet- ved ~rpnPlwdeme ntl 

Thorshnv11. 
7 . .l\raj. L(lY om .Jonls AJt>taaelBc til oll'l'utli~e Y1\jc m. 111. 

Vidner c~e Heh;viduer og ]tctHYU'ReU). 

Vilde Dyr. 
7. A}>ril. .Ttmbn. Skr. (om l,omnstn1tningcr mod J\:xa•g~ 

pc;;t m. m.) NotBn a om lntlrjH'Hel nf Rn:ve ng nmlre 
Hov <lyr. 

l l. i\larb;. ]JOY om fhlclwggcbc uf ]{avnciHl Yugd. 
Ho endvidere muler .lagt. 

Vrag (tw Strandinger). 

Vægt (Kc :i\l'aal og Yn•gt). 

Værger (se Umyndige). 

Ægteskab. 
28. Aug. Ji"\u1tlatH for Amh;fnUigkusseu " 2. ~ 

a o. April. Fr. OIH Jlrn~sternes l~mhetlo med Hensyn til 
J1~:-,ri et>lwlJ. 

2:3. l\ J nj. Fr. 0111 ... Ji~gleMlwh pftN' Hkilr::min:sedom. 
7. Uoehr. lh·:-;kr. om UdviJlelse til FwrperHe uf Fr .. 

:30. Ar>ril 1824. 
l. Ang. R nu c. H kr. om rtlvide}He til Pn•nlei'lll' n f Fr. 

23. ~laj 1827. 
2U. 1\lttriH. Pensionslov for _Lu~rcre § IO. 
10. Ar, ri!. Lov om 1j1aUigva:senet § 54. 

' 

'!l! 
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FORKOHTELSEH i\!. \'. 

an(. )lPt. anf11rte. 
Auort111. llet Anordning. 
Jkk. lH:ot. BekrutltgMclse. 
Cir. 1llt•d. IA!I'/J· hot. UIUnll: Den ridle Metliciun.llovgivning, 

fortsat af .1 oll. ~]jlller og derefter 111lgiYot uf Snntlhcth· 
kollegiet ved }~. M. Hnfi'. 

J>. L. lH~t. Christian den ·FcmtrR Danske Lov. 
f'orcy. bet. fon•gaar.wlc. 
Fr. lwL }'oron1ning. 
Gcjsll. Ilesllr. het. C. F. Selnrnrb.kopfi: Kongelige HcHt:riptrr, 

LoYC og "EkRJlcllitioncr~ nejstlighcdcn i lhuunnl'k vedkom· 
mentlc; 18-IG--!ili; Hnmt n. v. Hkihntctl m. fl.: J.ovc og 
BksJlCtlitioncr, vtttlkonnnruilr Kirke· og Hkole>æiwll; 18!"J7 
og fj!lgcndc An1', 

l11tllll. h{'t. lJuJtml'ihrsminiBtcrict. 
lm1m. ,S'kl'. 1H'L Rkriw1:HJ fra Iwlemigsministt'riPt. 
.!(1-. hct. janrnfJlr . 
• TuHi m. 1 Jet. .J ustitsmi.nistcrict • 
• Twrlm. Anon111. hrt. Anonlniug nf Justitsruinihtcrict. 
.Tunfm. Bek. lH~t. Be"'kendtgJlrclsc frn .TustitsministPrict: 
.Tnstm. b"kr. bet. Skrivelse frn Justitsministeriet. 
Xaul'. het. ])et kongelige dullilkc Knueelli. 
Kww. 1-'l. bet. Kancelli-l1lakat. 
Kalle. Pram. bet. Knncelli-llromcmorin. (o: Kancelli-Skrivelse). 
Kauc. ,'!kr. lwt. Kaneclli-Skrivclsc (Skrivelse fra Det kongelige 

dru1ske KRl!cclli). 
Kyl. Let. kongelig. 
Kgl . .. !Horlln. 1H1t. kongelig Anortlning. 
Kgl. RrBol. lJet. kongt~lig Hcsolntiou. 
Konf. lwt. Konfirmation. 
K. U. M. Let. ~linisteriet for llirke- og Undcrvisningsvmscnct 



il. F. Jf. l11•l.-. lwt. ih:lnmdtg!H'L'lsn ibt :\IinistPrict for Kirke~ og 
TJnt1cnhmiugs\·æsPncf. 

X. TT. Jf. 8kr. het. SluivPlsn fm :\IinistPriet for 1\.irlw- og 
l1n d ervisningsY!l'H P n t: t. 

Loz•tid. llrt. LovtidPIH]e for I\:ollgt'rigc.t nanmark 
.Mi u. ~!'id. -ll()t. ?tlinistcrialtidnnde for Kotlgt•dgPt Danmark 
N. _[;. Ilet Christian dm l•'<•mte'ci Norske Lov. 
Pl. !1 f' t. Ba1mt. 
1/rgl. elll'r- Hc,tilnn. hrt. Ht•glement. 
Rentek. lwt J)et Jwngdige ltrntPlmmmer. 
)tcnf('k. 1'1. lleL ltcntPJmmmer~Jllakat. 
Jtnlil'l<. Sl,:r. het. HetitPkammer·Hln·ivelsc (Skrh·else fra Det 

J;:nngclif!:C Hmtf:knunner). 
Rnlir. lll't. HesJuipt (lwngrlig Skrivelse). 
ltcHkr.HtWtl. lll't. 1,. Ji'ogtmann: 1\ongrlige lte~kripter, H.esoln

tiourr :og Col1t!gia1hreve. I~'ortsat uf T. Algrcen-Ussing og 
C. trsaing. 

Skr. lwt. Skrivehw. 
Ctr. lwL utrykt. 

At c•n Ut>strmuwlsrs 1>atnm Pr trykt. uwtl ](ursit' (f. Eks. 
J,o,· :n. J[aJ"fs JR:i:j), 1wtegner, at den ·ikke er 011tagen i 
nærværende Samling, 

J)pt vetl Love og Anordningr•r (efter 1870) anfm'tc Nmner 
;wgin•r Yedkonmu•Jule Bcstt~Jmne1:ws J,llhcnumcr i Lortitlcudc . 

. Alle Hkrivcl;;cr, ved l1vilkc mulet ikke er anfnrt, cre 
stilelle til Amtmanden over Fæl'!lerne. 

Side 

Hl, 
R8, 

111, 
lHj 

1H4, 

Trykfejl og Rettelser. 

0Hr;;kriftf\n: umyndiges 1Iidler, hs: henetlceretlu 
Sager. 
Linie 18 f. n.: Afstemningen, læs: Afstemning. 

:l f. tL: s. A.: læs: 18·1fl. 
li f. o.: forl'flll!lne, læs: forfultin e. 

17 f. o.: H1angt•r, læs: Hunger. 
23 f o.: OplJringeiH!Ilp:e, !:es: Ophringerpenge. 
~H f. o.: G1HllgJirlse, læs: Gotllg!Jrelse. 

2 f. o.: :w, læs: 2:3. 




