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Forkortelser rn. v . 

• mf. bet. anfortc. 
Anordn. bet. Anordning. 
Bek. bet. Bekendtgørelse. 
Ch'. Med. Lovg. bet. Uldall: Den civile Mcdlcinallovgivning, 

fortsat af Joh. Moller og derefter udgivet af Sundheds~ 
kollegiet veJ E. M. Holl. 

D. L. bet. Christian den Fcmtc3 Danske Lov. 
/oreg. bet. foregaacnde. 
Fr. bet. Forordning. 
Gejst!. Rcskr. bet. C. F. Schwart:.koppff: Kongelige Reskripter, 

Love og Ekspeditioner, Gejstligheden i Danmark vcdt 
kommende; 181:6-56; samt I-I. V. Skibsted m. H.: Love 
og Ebpcditioner, vedkommende Kirke; og Skolevæsen; 
1857 og følgende Aar. 

Indm. bet. Indenrigsministeriet. 
lndm. Skr. bet. Skrivelse fra Indenrigsministeriet. 
}fr. bet. jævnfor. 
]ustm. bet. Justitsministeriet. 
fustm. Anordn. bet. Anordning af Justitsministeriet. 
Justm. Bek. bet. Bekendtgørelse fra Justitsministeriet. 
Juslm. Skr. bet. Skrivelse fra Justitsministeriet. 
K.1ne. bet. Det kongelige danske Kancelli. 
K,1nc. Pl. bet. Kancc!Ji,Piakat. 
Kane. Prom. bet. Kancelli~Promemoria (J: Kancclli~Skrivclse). 
Kane. Skr. bet. Kancclli~Skrivclsc (Skrivelse fra det kongelige 

danske Kancelli). 
Kgl. bet. kongelig. 
Kgl. Anordn. bet. kongelig Anordning. 
Kgl. Resol. bet. kongelig Resolution. 
K. M. Skr. bet. Skrivelse fra Kirkeministeriet. 
Konf. bet. Konfirmation. 
K. U. M. bet. Ministeriet for Kirke: og Undervisningsvæscnd. 
K. U. ltJ. Bek. bet. Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke~ 

og Undervisningsvæscnet. 
K. U. M. Skr. bet. Skrivelse fra Ministeriet for Kirke~ og 

Undervisningsvæsenet 
I..wt. bet. Lagtingstidcndc. 
L. M. bet. Landbrugsministeriet. 
Lwtid. bet. Lovtidende for Kongeriget D.1nmark. 
Min. Tid. bet l\linistcrialtidcnde for Kongeriget Danmarie 
N. L. bet. Christian den Femtes Norske Lov. 



Pl. bet. Plakat. 
Regi. eller Rcglem. bet. Reglement. 
Rentck. bet. Det kongelige Rentckammcr. 
Rentek. Pl. bet. Rcntckammcr~Plakat. 
Renfek. Skr. bet. Rcntekammcr:Skrivclsc (Skrivelse fra Det 

kongelige Rcntckammcr). 
Rcskr. bet. Reskript (kongelig Skrivelse). 
Reskr.saml. bet. L Foghnann: Kongelige Reskripter, Rcsolu~ 

tioncr og Collcgialbrcvc. fortsat af T. Algrccn~Ussing 
og C. Ussing. 

Rctspl. bet. Lov om Rettens Pleje. 
Skr. bet. Skrivelse. 
Utr. bet. utrykt. 
U. M. Skr. bet. Skrivelse fra Undervisningsministeriet. 

Det ved Love og Anordninger (efter 1870) anforte Numt 
mcr angiver vedkommende Bestemmelses Løbentuner i Lovti~ 
d ende. 

Alle Skrivelser, ved hvilke andet ikke er anfort, er 
stilede til Amtmanden over Færocrnc. 



Sundhedsvedtægt for Klaksvig Sogns 1924 
Kommune. S u n d h e d s k o m m i s s i o n e n. 21. J an. 
§ l. Det stedlige Tilsyn med Kommunens Sund• 
hedspleje, særlig Overholdelsen af nærværende 
Vedtægt, overtages af en Sundhedskommission, 
bestaaende af 3 Medlemmer, som udnævnes af 
Forstanderskabet blandt Kommunens til kommu• 
nale Valg berettigede Beboere for 4 Aar ad Gan• 
gen, dog saaledes, at 2 af de første Gang ud• 
nævnte Medlemmer skal fratræde efter henholds. 
vis l og 2 Aars Forløb. Undskyldningsgrunde 
mod at paatage sig dette Ombud afgøres af Arn• 
tet, dog at de, der er over 60 Aar, kan fordre 
sig fritagne. Det afgøres ved Lodtrækning, hvilke 
af de første Gang valgte Medlemmer, der saaledes 
skal afgaa. Et af de 3 Medlemmer skal vælges 
blandt Forstanderskabets egne Medlemmer, de 2 
andre derimod blandt Folk udenfor Forstander• 
skabet. Kommissionen vælger selv sin Formand. 
Formanden sammenkalder Kommissionen, saa ofte 
han dertil finder Anledning, eller naar 2 Med• 
lemmer forlanger det, dog mindst hvert Fjerding• 
aar. Formanden fører Protokollen i Moderne, be. 
sørger Kommissionens Korrespondance og paaser, 
at tagne Beslutninger udføres. løvrigt fordeler 
Kommissionen Arbejdet mellem sine Medlemmer. 
Saavel Kredslægen eller den af Kommunen an• 
satte Læge som Sysselmanden kan deltage i 
Kommissionens Forhandlinger, dog uden Stemme• 
ret; de er berettiget til at forlange ethvert Spørgs• 
maal vedrørende Sundhedsvæsenet taget under Be. 
handling. Sundhedskommissionens Afgørelse kan af 
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2 Sundhedsvedtægt for Klaksvig 

1924 Lægen eller Sysselmanden eller af den, hvem det af 
21. Jan. Sundhedskommissionen er paalagt at udføre noget, 

eller som er utilfreds med dens Afgørelse, indbringes 
for Oversundhedskommissionen. Sundhedskom• 
missionens Formand skal efter Udgangen af hvert 
Kalenderaar tilstille Forstanderskabet en Afskrift 
af Forhandlingsprotokollen for det forløbne Aars 
Vedkommende eller fremlægge selve Protokollen 
i Forstanderskabets første Møde hvert Aar. Kom• 
missionens Udgifter til Skrivemateriale, Protokol• 
ler og lignende nødvendige Rekvisitter udredes af 
Kommunens Kasse. § 2. Sundhedskommissionen 
har Adgang til at undersøge alle de Forhold, som i 
denne Vedtægt omhandles. § 3. Foranstaltninger, 
som medfører Udgift for Kommunen, skal udføres af 
Forstanderskabet Nægter dette at udfore dem, 
og de paagældende Foranstaltninger findes at være 
paatrængende nødvendige, kan Kommissionen ind• 
anke Sagen til Amtets Afgørelse. V a n d f o r' 
s y n i n g s s t e d e r. § 4. Sundhedskommis• 
sionen træffer Bestemmelse angaaende, hvilke Vand• 
forsyningssteder (derunder Vandledningsbassiner 
og Brønde) der skal fredes som saadanne, og 
foranstalter Fredningen offentlig kundgjort. Det 
skal være forbudt at forurene de fredede Vand, 
forsyningssteder paa nogen som helst Maade, saa• 
som ved at komme Gødning, Fejeskarn eller andet 
Affald deri eller paa Steder, som har Tilløb der• 
til, at anbringe slige Sager saa nær ved Vandfor• 
syningsstederne eller deres Tilløb, at Forurening 
derfra er mulig, at lægge i Blød eller vaske paa 
samme Steder, at have Fjerkræ gaaende løst i 
Indmarken, saaledes at det tager varigt Ophold 
der, eller at tøjre Kreaturer tæt derved. § 5. 
Vandledningsbassiner og Brønde skal være for• 
synede med Indhegning eller Dæksel. Nye Bas• 
siner eller Brønde maa ikke anlægges, forinden 
Sundhedskommissionen har godkendt de nærmere 
Bestemmelser vedrørende deres Anbringelse og 
Indretning. Ligeledes paaligger det Sundheds• 
kommissionen mindst en Gang aarlig at paase, at 
allerede anlagte Vandledninger og Bassiner er i 
Overensstemmelse med almindelige sanitære Krav 
og kan om nødvendigt forbyde Brugen af disse. 
M o d d i n g e r. § 6. Nye Møddinger maa ikke 
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anlægges uden Sundhedskommissionens Tilladelse 1924 
og ikke nærmere end 8 Meter fra beboet Hus, 21. Jan. 
Skole, Kirke eller alfar Vej, medmindre Sundheds• 
kommissionen skønner det ugørligt for Vedkom• 
men de at anbringe dem i saa stor Afstand, og der 
skal med Hensyn til deres Beliggenhed, Opføre!• 
sesmaade og Afbenyttelse forholdes efter de af 
Sundhedskommissionen givne Forskrifter. Sund• 
bedskommissionen kan, naar den finder det nød• 
vendigt, forbyde Brugen af allerede eksisterende 
Møddinger og kan samtidig paabyde, hvorledes 
Møddinger bør uskadeliggøres. Det dermed for• 
bundne Arbejde udføres af Ejeren uden Vederlag 
og Erstatning. Sundhedskommissionen kan paa• 
byde, at alle Møddinger skal opføres af Sten og 
cementeres eller støbes af Beton saavel i Bunden 
som paa Siderne og forsynes med tætsluttende 
Laag. I-Ivar Forholdene taler derfor, kan Sund• 
bedskommissionen tillade, at de lægges i mindre 
Afstand end 8 Meter fra nærmeste beboede H u s, 
Skole, Kirke eller alfar Vej. R e t i r a d e r. § 7. 
Nye Retirader maa ikke opføres uden Sundheds• 
kommissionens Tilladelse og skal med Hensyn til 
Valg af Plads og Opførelsesmaade være sammes 
Forskrifter underkastede, jfr. 2. Stk. Nærmere 
Bestemmelser for Retiraders Rensning kan gives 
af Sundhedskommissionen. Saafremt Sundheds• 
kommissionen finder det nødvendigt, kan den paa• 
byde, at Indholdet fra Retiraderne og i det hele 
menneskelige Exkrementer og Urin ikke maa hen:< 
kastes i Møddinger, men skal udtømmes i særlig 
afsidesliggende Gruber, hvis nærmere ludretning 
skal godkendes af Sundhedskommissionen ; i 
Mangel af saadanne Gruber skal det henkastes 
paa Søen paa et af Sundhedskommissionen nær• 
mere godkendt Sted. Forstanderskabet kan efter 
Indstilling fra Sundhedskommissionen paalægge 
Beboerne at opføre Retirader, for saa vidt For• 
holdene gør det ønskeligt. De skal være indret• 
tede saaledes, at de kan tømmes og renses. De 
skal være forsynede med stærke og tætte T onder 
eller Blikspande, der anbringes paa solidt Un• 
derlag. Kommissionen er berettiget til at forlange, 
at der opføres W. C. til offentligt Brug, ifald det 
lindes paakrævet. § 8. Nye W. C. maa ikke 
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1924 opføres uden Sundhedskommissionens Tilladelse 
21. Jan. og skal Afløbene fra disse enten gaa i Septiktank 

eller direkte ud paa Søen. B o l i g e r s I n d r e b 
n i n g. § 9. Ingen ny Bygning maa opføres, 
før Sundhedskommissionen har godkendt Bygnin' 
gens Beliggenhed samt Planerne for Vandfor' 
synings,, Møddings' og Afløbsforholdene, og maa 
ikke tages i Brug, før Sundhedskommissionen har 
paaset, at Forholdene er ordnede. § 10. Boliger 
maa ikke udlejes, saaledes at de derved over' 
fyldes med saa mange Beboere, at Fare for disses 
Sundhed derved kan befrygtes. Beboelseslejlig• 
heder maa fyldestgøre de nødvendige Fordringer 
til, at de kan holdes tætte og tørre. Sundheds' 
kommissionen fører Tilsyn med ethvert Lokale, 
der benyttes til privat Skole, og kan med Hensyn 
dertil paabyde, at de samme Fordringer, som kræ' 
ves ved de offentlige Skoler, overholdes for de 
private Skolers Vedkommende. Enhver, der hol• 
der privat Skole, er pligtig til at gøre Anmeldelse 
derom til Sundhedskommissionen. D e n o Hen t' 
l i g e R e n l i g h e d. § 11. Fiskehoveder og an• 
det Fiskeaffald fra Tilberedning af Fisk maa ikke 
efterlades paa Stranden eller ved Landingspladser, 
men skal kastes paa Søen eller henlægges i Mød• 
dinger eller nedgraves i J orden ; dog kan Sund• 
hedskammissionen tillade, at Fiskehoveder, der 
agtes anvendt ved Goggefiskeri, kan henlægges i 
lukkede Beholdere ved Landingspladsen eller paa 
et afsides Sted, men er berettiget til at forlange 
dem kastede i Søen, naar de fordærves eller ud, 
breder Stank. § 12. Fiskeaffald, Fejeskarn, Aske, 
Gødning og deslige maa ikke henkastes paa Ga, 
der, Gaardsrum eller i Elve. Sundhedskommis' 
sionen kan træffe Bestemmelse om, hvor det om• 
meldte Affald maa henkastes. Sundhedskommis' 
sionen kan forbyde, at Fisk og Fiskeaffald spredes 
paa Marken saa nær beboede Huse og alfar Vej, 
at det forulemper Beboerne. Flydende Affald fra 
Husholdninger maa ikke udskylles paa Gader, 
men skal henkastes paa passende Steder, saa som 
i Elve, nedenfor de fredede Vandforsyningssteder, 
i Møddinger eller i Afløbsrender. Afløbsrender 
for saadant flydende Affald fra Huse vil, hvor 
det findes nødvendigt, af vedkommende Husejere 
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være at anbringe, vedligeholde og rense efter 21. Jan. 
Sundhedskommissionens nærmere Bestemmelse ; 
disse skal være saaledes indrettede, at de fører di• 
rekte til Vandløb eller ud paa Søen. § 13. 
Rensning og Udskylning af Afløbsrender samt 
Fejning og Afskylning af Gaardsrum og Gader 
besørges af vedkommende Beboere, saa ofte det er 
nødvendigt, efter Sundhedskommissionens nær• 
mere Bestemmelse. Offentlige Pladser, Gader, 
Elve og Render skal renses ved Forstanderskabets 
Foranstaltning, ligeledes efter Sundhedskømmis• 
sionens nærmere Anvisning. § 14. Menneskelige 
Exkrementer maa ikke efterlades omkring beboede 
Huse eller Udhuse, i Nøster eller paa andre lig• 
nende Steder. § 15. T rankogerier og andre for 
Sundheden skadelige Næringsbrug skal med Hen. 
syn til deres Anlæg og Drift være de Forskrifter 
undergivne, som Sundhedskommissionen maa anse 
for nødvendige. § 16. For alle Bagerier gælder 
Bestemmelserne i det af Indenrigsministeriet af 
26. Februar 1910 stadfæstede Regulativ med Æn• 
dringer af 7. Oktober 1912. O v e r t r æ d e l s e r 
af Vedtægten. § 17. Med Hensyn til 
Overtrædelse af denne Sundhedsvedtægt saavel 
som med Hensyn til Behandlingen af her henhørende 
Sager forholdes efter Bestemmelserne i §§ 3 og 4 
i Lov om Sundhedsvedtægter m. m. paa Fær• 
øerne af 7. Maj 1881. Foretrækker Sundheds. 
kommissionen efter Omstændighederne at lade 
det Foretagende, som udgør Genstanden for det 
overtraadte Paalæg, udføre for vedkommendes 
Regning, er den bemyndiget hertil, og Omkost. 
ningerne ved Udførelsen, der med Forstander• 
skabets Samtykke foreløbig afholdes af Kommune• 
kassen, kan derefter hos vedkommende inddrives 
ved Udpantning. I Tilfælde af, at Sundhedskom• 
missionens Paalæg ikke bliver overholdte, kan 
Sundhedskommissionen henvende sig til Syssel• 
manden og gennem ham forlange Paabudene 
overholdte. § 18. Denne Sundhedsvedtægt bli• 
ver at tinglæse. Et Eksemplar sendes til hvert 
Hus i Sognet. 

(U tr.) 



6 Regi. for den komm. Betjent i Thorshavn 

1924 Reglement for den kommunale Betjent i 
26. Marts Thorshavn.') l. Politimesteren er Politibetjen• 

tens Foresatte i ethvert tjenstligt Forhold, med 
Hensyn til hvilket han ikke ifølge dette Regle• 
ment er stillet under en anden Myndighed. 2. 
Politibetjenten skal patruljere i Byen fra Kl. 9 
Aften til Kl. 5 Morgen. Dog skal han være plig• 
tig til, hvis Politimesteren skønner, at det er nød• 
vendigt, at gøre Patruljetjeneste paa andre Tider 
af Døgnet. Det er hans Opgave dels at vaage 
over Opretholdelsen af den offentlige Orden, dels 
at efterspore Forbrydelser og andre Overtrædelser 
af Love og Vedtægter, som er Genstand for of, 
fentlig Paatale. Han er pligtig til at gøre An• 
meldeise om ethvert saadant Forhold, som kom• 
mer til hans Kundskab. Han skal desuden passe 
den kommunale Gadebelysning og Belysning ved 
Havnen, saaledes at denne er i Virksomhed in• 
denfor de af Byraadet til enhver Tid fastsatte 
Tidspunkter. Han skal paase, at de enkelte Be• 
lysningslegemer er i Funktion, og i modsat Fald 
straks gøre Anmeldelse herom til Elektricitets• 
værket. 3. Politibetjenten er pligtig til under 
Patruljetjenesten at have sin Opmærksomhed hen• 
vendt paa Brandfare og straks gøre Brandallarm 
ved udbrydende Ildløs. Han skal ved pludselig 
indtrædende Brænding saavidt muligt drage Om• 
sorg for, at Baade og andet, som er udsat for 
Fare, bringes i Sikkerhed. Han skal endvidere 
paase, at Lygterne ved Indløbet i Vestervaag 
brænder behørigt. 4. Med Hensyn til Forret• 
ninger vedrørende Sager, der er Genstand for 
Undersøgelse ved Retten, staar Politibetjenten til 
Dommerens Disposition og modtager Ordrer di, 
rekte af ham. Forsaavidt Betjenten af Politi• 
mesteren eller Dommeren modtager en Ordre til 
at udføre en Tjeneste, der vil komme i V eien for 
noget ham ifølge en tidligere almindelig eller sær• 
lig Ordre paahvilende Hverv, skal han snarest 
muligt meddele saadant til den Myndighed, der 
har paalagt ham dette Hverv. 5. Politibetjen• 
ten er pligtig til at yde Politikontoret Bistand til 

l) Jfr. Rcglem. af 7. Aug. 1929, 7. Pebr. 1931 og 15. April 
1931. 
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Varetagelse af Karantænetjenesten i Thorshavn. 1924 
6. Politibetjenten skal hver Dag Kl. 11/z melde 26. Marts 
sig paa Byraadskontoret samt Kl. 2 Eftermiddag 
melde sig paa Politikontoret, for saa vidt der ikke 
under Patruljetjenesten er forefaldet noget, der 
kræver, at han øjeblikkelig eller snarest muligt 
maa henvende sig enten til Byraadskontoret eller 
til Politimesteren. Den daglige Tjeneste vil 
iøvrigt være at udføre efter nærmere Instruks fra 
Politimesteren. Betjenten skal under sin Tjeneste 
være iført Uniform. 7. Politibetjenten maa 
ikke paatage sig privat Arbejde uden Politi• 
mesterens Tilladelse. Ej heller maa han uden saa• 
dan Tilladelse modtage nogen Gave eller Beløn• 
ni n g i Anledning af Udførelsen af sin Tjeneste. 
Han skal iagttage Tavshed med Hensyn til alt, 
hvis Beskaffenhed udfordrer det. 8. Politi• 
betjenten skal nøje iagttage de i Lov af 13. April 
1894 §§ 7-11 indeholdte Bestemmelser for Poli• 
tiet og navnlig i sin Tjeneste undgaa al Uhøflig• 
hed samt vise Maadehold og Besindighed. Over• 
trædeise af dette Reglement medfører Bødeansvar 
efter Lov af 13. April 1894 § 11. 

Lov (Nr. 66) om Statsstøtte til tuberku• 29. Marts 
løses Sygebehandling (se Anordning Nr. 
249 af 30. September 1924). 

Lov for Færøerne (Nr. 109) om Kirker• 29. Marts 
nes Styrelse. § l. Lagtinget er Kirkernes øver• 
ste Styrelse. Det bestyrer Færøernes Kirkefond 
(§ 10) og tager Bestemmelse om Anvendelse af 
dens Midler, jfr. § 11. 1) Det bestemmer Regn• 
skabsførelsen og Revisionen samt deciderer Regn• 
skabet. § 2. Menighedsraadet2) er Kirkens sted• 
lige Styrelse under Tilsyn af en Kirkeinspektion, 
som bestaar af Amtmanden, Provsten og tre af 
Lagtinget efter Forholdstal valgte Medlemmer. 
§ 3. Menighedsraadet fører Tilsyn med Kirken. 
Det sørger for Kirkens indre Vedligeholdelse 
samt for alt, hvad der er nødvendigt for Kirkens 

l) Jfr. Lov Nr. 124 28. Marts 1923 § 18. 
'J Jlr. Anordn. Nr. 18 21. Januar 1925. 
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1924 Brug (Brød og Vin til Altergang, Belysning, Ren• 
29. Marts gøring, Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventar 

m. v.) og forestaar Ordningen af Præsthold. Et 
af Menighedsraadets Medlemmer skal som Kirke• 
værge have det nærmere Tilsyn med nævnte An• 
liggender og med Kirken i det hele taget. Kirke• 
værger, som ved denne Lovs Ikrafttræden ikke 
er Medlemmer af Menighedsraadet, skal fremdeles 
kunne beklæde Hvervet som Kirkeværger, om de 
maatte ønske det. Lagtinget kan foreskrive nær• 
mere Regler for Menighedsraadets Virksomhed 
som Kirkestyrelse, for Regnskabsaflæggelsen m. v. 
§ 4. Kirkens Indtægter, herunde r Indtægter ved 
Kirkens Brug, frivillige Bidrag, Renter af Kapi• 
taler, de i Henhold til denne Lovs § 9 paalignede 
Beløb, indgaar i en Kirkekasse, der bestyres af 
Menighedsraadet, og hvoraf Udgifterne til de i § 
3 omhandlede Formaal afholdes. Kirkeværgen 
eller et andet Medlem af Menighedsraadet, efter 
dettes Valg, fungerer som Kasserer. § 5. Ud• 
lejrring af Kirkens Stolestader maa fremtidig ikke 
finde Sted. Menighedsraadet kan bestemme, at 
visse Stolestader i Kirken ved almindelige Guds• 
tjenester skal forbeholdes til Brug for gamle og 
svagelige med særligt Hensyn til tunghøre. 
§ 6. Kirkernes Regnskabsaar er Kalenderaaret. 
Menighedsraadet indsender Regnskabet for det 
forløbne Regnskabsaar inden Udgangen af April 
Maaned til Kirkeinspektionen, der lader Regn• 
skabet revidere og deciderer samme. § 7. Kir• 
kens Overslag for det kommende Regnskabsaar 
indsendes af Menighedsraadet inden Udgangen af 
September Maaned til Kirkeinspektionen, der stad• 
fæster Overslaget. Lagtinget kan forbeholde sig i 
enkelte Tilfælde at stadfæste Kirkers Budgetter. 
Hvis der ikke opnaas Enighed mellem de paa• 
gældende, bestemmer Lagtinget, i hvilket Forhold 
eventuelle Udgifter, der vedrører flere Menig• 
hedsraadskredse i et Præstegæld, skal fordeles 
mellem disse. Lagtinget kan bestemme, at en Del 
af Udgifterne ved Præsthold i et Præstegæld skal 
udredes af Kirkekassen paa det Sted, hvor Sogne• 
præsten bor. § 8. Naar Kirkens Indtægter ikke 
er tilstrækkelige til Dækning af dens Udgifter til 
de i § 3 omhandlede Formaal eller til andre Kir• 
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ken vedrørende Formaal, som ikke ifølge § 11 1924 
skal udredes af Færøernes Kirkefond, tilvejebringes 29.Marts 
det manglende ved Ligning paa Menighedsraads• 
kredsens til Folkekirken hørende Beboere. § 9. 
N aar Overslaget er blevet stadfæstet, tilstilles det 
den eller de kommunale Styrelser med Oplysning 
om, hvor stort et Beløb der vil være at paaligne. 
Den kommunale Styrelse iværksætter derefter en 
særlig Ligning paa Folkekirkens Medlemmer efter 
de almindelige Ligningsregler. N a ar en Menig• 
hedsraadskreds omfatter to kommunale Sogne, 
bestemmer Lagtinget efter indhentet Erklæring fra 
de paagældende kommunale Styrelser, i hvilket 
Forhold hvert Sogn skal deltage i Udgifterne til 
de omhandlede Formaal. For Ligningsbeløbenes 
Indkrævning og Inddrivelse gælder de samme 
Regler som for Skat til Kommunen. Den kom• 
munale Styrelse tilstiller Menighedsraadet de ind• 
komne Ligningsbeløb. § 10. I Stedet for de 
nuværende Kirkekasser for hvert enkelt Præste• 
gæld oprettes en fælles Kirkekasse for samtlige 
Præstegæld, Færøernes Kirkefond. Denne over• 
tager de hidtilværende almindelige Kirkekassers 
Midler og Gæld samt disses Indtægter, herunder 
Indtægterne i Henhold til § 7 i Lov om Hval• 
fangst ved Færøerne af 2. Maj 19021) og i Hen• 
hold til § 1 i Lov for Færøerne om Afløsning af 
Tiende og Forandring i forskellige Skatter og Af, 
gifter. De til enkelte Kirker henlagte særlige 
Midler indgaar i disse Kirkers Kirkekasser (§ 1). 
§ 11. Færøernes Kirkefonds Midler benyttes til 
Kirkernes udvendige Vedligeholdelse og til Op• 
førelse af nye Kirker. Af Kirkefondens Midler 
kan derhos ydes Tilskud til de i § 3 omhandlede 
Formaal samt til Kirkegaardes Anlæg og Vedlige• 
holdelse, jfr. § 11. For saa vidt Kirkefonden ikke 
er i Stand til at opfylde sit Formaal, kan Lag• 
tinget efter de for Ligning paa Kommunerne af 
Amtsrepartitionsfondsskatten til enhver Tid gæl• 
dende Regler udskrive de fornødne Bidrag fra 
Sognene, der af de kommunale Styrelser paalignes 
Menighedernes Medlemmer efter de i § 9 om• 
handlede Regler. § 12. Hvert A ar i Maj Maaned 

l) Nu Lov Nr. 193 14. Juli 1927. 
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1924 skal Menighedsraadet foretage et fuldstændigt 
29. Marts Eftersyn af Kirkebygningen med Tilbehør og af, 

give skriftlig Indberetning til Kirkeinspektionen 
om sammes Tilstand og de Mangler, der er fore' 
fundet. Indtræffer i Aarets Løb Beskadigelser, 
der kræver hurtig Udbedring, skal Indberetning 
ligeledes ske til Kirkeinspektionen. Denne afgør 
da, hvad der videre skal foretages, dog at Menig' 
hedsraadet kan indanke Kirkeinspektionens Af, 
gøreise til Lagtinget inden l Maaned efter, at det 
er sat i Kundskab om Afgørelsen. § 13. Hvert 
tredje Aar deltager Provsten sammen med to byg' 
ningskyndige Mænd i det fornævnte Eftersyn. 
Dette ledes da af Provsten, der fastsætter Synet 
til en Dag i Maj, J u ni eller Juli Maaned og ind, 
kalder Menighedsraadet til Deltagelse i Synet. 
Forretningen indfores i en af Provsten ført, for 
hele Provstiet fælles SynsprotokoL Provsten sen' 
der Udskrift af Forretningen til Kirkeministeriet, 
Lagtinget og Ki•keinspektionen. Denne afgør da, 
hvad der videre skal foretages, dog at Menigheds, 
raadet kan indanke Kirkeinspektionens Afgørelse 
til Lagtinget inden en Maaned efter, at det er sat 
i Kundskab om Afgørelsen. § 14. Hvert en' 
kel! Sogn skal for sit Vedkommende under Til' 
syn af Kirkeinspektionen sørge for Kirkegaardenes 
Vedligeholdelse og for Anlæg af nye Kirkegaarde, 
som maatte udkræves. Tilfælde af U enighed af, 
gøres af Lagtinget. § 15. Denne Lov træder 
i Kraft den l. April 1924. 3 Aar efter Lovens 
Ikrafttræden vil den være at forelægge Lagtinget 
til Revision. 

1. April Vejledning (Nr. 115) for Ligsynsmænd 
paa Færøerne. I Henhold til § 5 i Lov Nr. 36 
af 29. Marts 1878 om Ligsyn paa Færøerne ud' 
færdiger Justitsministeriet herved følgende Vej, 
ledning for Ligsynsmænd paa Færøerne: 1. Efter 
§ l i den nævnte Lov maa intet Lig jordes eller 
Kisten lukkes over Liget eller dette fores bort en 
længere Vej, inden Ligsyn har fundet Sted og 
Dødsattest er udstedt. 2. De Ligsyn, der sker 
ved Ligsynsmænd, skal altid foretages af 2 saa' 
danne. Hjælpeligsynsmændene har kun Ret og 
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Pligt til at deltage i Ligsyn, naar nogen af de or• 1924 
dentlige Ligsynsmænd har Forfald. 3. Det staar l. April 
altid den Afdodes Efterladte eller andre Vedkom• 
mcnde frit for at lade Ligsynet foretage ved en 
Læge i Stedet for ved Ligsynsmænd, ligesom Po• 
liliøvrigheden (i Sydstrømø Præstegæld samt i 
Næs og Sjov Sogne Landfogden, iøvrigt Syssel• 
manden) altid kan bestemme, at dette skal ske. 
4. Lig3ynsmændene maa ikke foretage noget Lig• 
syn, for der er forløbet 3 Dage efter Døden, med• 
mindre umiskendelige Tegn paa Forraadnelse for• 
inden har vist sig, eller Dødsfaldet skyldes et 
Ulvkkestilfælde af en saadan Art, at det utvivl• 
son1t maatte medføre Døden, eller tyfoid Feber, 
Paratyfus, Paradysenteri eller en med disse beslæg• 
tet Sygdom, Difteri (herunder Strubehoste), Skar• 
lagensfeber, smitsom Hjernerygmarvsbetændelse, 
akut Børndamhed eller letargisk Hjernebetændelse 
(australsk Syge). 5. Blanketter til Dødsattester 
udleveres gennem Sognepræsterne. 6. Ligsyn fore• 
tages i Overensstemmelse med det paa Blanketterne 
til Dødsattester anførte og med nedensiaaende 
«Anvisning for Ligsynsmænd». Ønsker en Lig• 
synsmand nærmere Oplysning med Hensyn til Be• 
nytteisen af Anvisningen, kan han derom henvende 
sig til Kredslægen, hvem det paaligger mundtlig 
at give ham den efter Omstændighederne fornødne 
Forklaring. 7. Ligsynsmændene skal omhyggeligt 
forvisse sig om, hvorvidt de paa Dødsattesten an• 
givne Dødstegn er til Stede, og bør ved Fore• 
spørgseJ hos den Afdødes Omgivelser søge at 
skaffe sig Oplysning om den formodede Døds, 
aarsag. Dødsattesten udfyldes tydeligt med Blæk 
og saa nøjagtigt som muligt; dette skal ske 
umiddelbart efter Ligsynets Foretagelse, og der 
paahviler ikke den, der har begæret Synet, nogen 
Pligt til at afhente Attesten. Opmærksomheden 
henledes paa, at en urigtig Angivelse af Døds• 
tegnenes Tilstedeværelse, efter hvad der er statu• 
eret af Domstolene, medfører Strafansvar efter 
Straffelovens § 131, jfr. § IH. 8. Saafremt Af, 
døde led af Tuberkulose, skal Ligsynsmændene 
uopholdelig anmelde Dødsfaldet til Kredslægen. 
Anmeldelsen afgives enten paa særlig Blanket, som 
kan rekvireres hos Kredslægen, eller ved Indsen• 
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1924 delse af Afskrift af Dødsattesten. 9. Ved Lig• 
l. April synsloven af 29. Marts 1878 er det paalagt Lig• 

synsmændene uopholdelig at gøre Indberetning til 
Politiøvrigheden (i Sydstrømø Præstegæld samt 
N æ s og Sjov Sogne Landfogden, i øvrigt Syssel• 
manden), naar der ved Ligsynet opstaar Formod• 
ning om, at Dødsaarsagen fortjener J ustitsvæse• 
nets Opmærksomhed. Denne Bestemmelse er saa• 
ledes at forstaa, at den omfatter alle Tilfælde, hvor 
der ved Ligsynet opstaar Formodning om, at Dø• 
den kan være foraarsaget ved Forbrydelse, Selv
mord eller Ulykkestilfælde. I saadanne Tilfælde 
maa Dødsattest ikke udstedes, førend Politiøvrig• 
heden har tilkendegivet, at der fra dens Side intet 
er til Hinder derfor. 10. l de i Loven af 29. 
Marts 1878 § 6, 2. Stk., omhandlede Tilfælde 
(ved Selvmord, saavelsom naar Lig opdriver, Per• 
soner eller Fostre findes døde, eller naar Menne• 
sker er omkomne ved ulykkelig Hændelse, samt 
i øvrigt naar U ndersøgdse fra det offentliges Side 
er indledet i Anledning af et indtruffet Dødsfald) 
skal Dødsattesten af Ligsynsmændene enten per• 
sonlig overleveres eller i forseglet Konvolut sendes 
til Politiøvrigheden (i Sydstrømø Præstegæld samt 
Næs og Sjov Sogne Landfogden, iøvrigt Sysselman• 
den), hvorhos Duplikat af Attesten samtidig ved per< 
sonlig Aflevering eller i forseglet Konvolut til• 
stilles Præsten eller, naar han ikke er til Stede, 
vedkommende Kirkeværge, i hvilket sidste F al d 
Politiøvrigheden underrettes derom. 11. I følgende 
Tilfælde skal Ligsynsmændene afholde sig fra at 
foretage Ligsyn : a) N a ar Ligsyn skal foretages 
indenfor en Afstand af 2 km ad gangbar Vej fra 
en autoriseret Læges Bopæl; dog skal Ligsyns• 
mændene foretage Ligsynet, saafremt Lægen har 
Forfald, og de er valgt med Henblik herpaa. 
b) Naar Dødsfaldet skyldes eller maa formodes at 
skyldes Pest, asiatisk Kolera, gul Feber, Blodgang, 
Plettyfus ( eksantematisk T y fus), eller Kopper. 
c) Naar Ligbrænding ønskes. 

A n v i s n i n g f o r L i g s y n s m æ n d. Til 
Forklaring af de paa Dødsattesten fremsatte Spørgs• 
maal med Hensyn til Dødstegnene bemærkes : 
ad l. Liglugten maa vel skelnes fra Lugten af de 
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Midler, der muligvis er anvendt for at hindre 1924 
Smitte og borttage slem Lugt, f. Eks. Klorkalk, !. April 
og fra Lugten af Ligkisten. ad 2. Dødsstivhed er 
den Ubøjelighed af Ledemodene, som indfinder 
sig i det døde Legeme nogen Tid efter Døden og 
varer i kortere eller længere Tid, indtil den l eller 
2 eller flere Dage efter Døden igen ophører, hvor• 
efter Ledemodene atter bliver slappe og bøjelige; 
den plejer først at vise sig ved Kæbeledene, hvor 
den i Reglen atter først ophører. Den vil altsaa 
i Reglen være forbi, naar Liget synes af Ligsyns• 
mændene ; men er den tilstede, er Døden sikker, 
kun maa den ikke forveksles med den stivfrosne 
Tilstand, som kan findes, naar Liget har ligget i 
en meget stærk Kulde. ad 3. At Øjnene er 
brustne, vil sige, at hele Øjet er indfaldet og blødt 
og den midterste Del af samme (den saakaldte 
Hornhinde eller Øjesten) er uklar og uden Glans. 
ad 4. Ligpletter hidrører fra, at Blodet synker 
ned imod den Del af Legemet, hvorpaa Liget 
hviler, og findes derfor i Reglen paa Ryggen og 
paa Bagfladen af Lemmerne. Deres Farve er som 
af underløbet Blod, mørkerød, rødbrun eller blaa• 
rød ; i Begyndelsen ses de som mindre Pletter 
eller Striber, senere breder de sig og bliver større, 
endog af Størrelse som en Haand eller mere. 
ad 5. Den grønne Farvning af Underlivet (eller 
Maven) viser sig som store grønne eller blaagrøn.ne 
Steder paa den nævnte Legemsdel. Det bemærkes, 
at denne Farvning ikke maa forveksles med den, 
som hidrører fra udvortes Anvendelse af farvede 
Lægemidler, f. Eks. Salver eller Plastre, og som i 
Reglen kan afvaskes. Den grønne Farvning af 
Underlivet hidrører fta begyndende Forraadnelse 
og er et sikkert Dødstegn ; den indtræder stun• 
dom, især om Vinteren, først flere Dage efter 
Døden. ad 6. Den videre fremskredne Forraad• 
nelse viser sig ved Odspænding af Underlivet 
(Maven), Opsvulmen og Misfarvning af Hovedet 
og Ansigtet og Udflod af en mørk stinkende, 
undertiden skummende Vædske af Næsen og 
Munden. Ved endnu mere fremskridende For• 
raadnelse udbreder den blaagrønne Farve sig især 
over Ansigt, Hals og Krop ; Overhuden gaar let 
af og hæver sig paa enkelte Steder i store Blærer, 
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1924 og den raadne Lugt bliver umiskendelig. Af alle 
l. April anførte Tegn er Forraadnelse det sikreste, og i 

Reglen bør Dødsattest ikke udstedes, medmindre 
den under Nr. 5 nævnte grønne Farvning tydelig 
kendes; er denne endnu ikke indtraadt, o.; er 
Dødsstivheden ikke længere tilstede, bør intet af 
de øvrige Dødstegn (Liglugt, brustne Øjne, Lig' 
pletter) mangle, naar Attesten udstedes. 

1. April Bek. (Nr. 116) ang. Dødsattester paa 
Færøerne. § 1. Til Dødsattester, som udstedes 
i Henhold til Lov Nr 36 af 29. Marts 1878 om 
Ligsyn paa Færøerne, forefindes følgende Blanket' 
tet : l. Blanket til Dødsattest udstedt af en 
Læge for et Barn under l Aar (Blanket A, rød 
Farve). 2. Blanket til Dødsattest udstedt af en 
Læge for andre Personer (Blanket B, hvid Farve). 
3. Blanket til Dødsattest udstedt af en Læge 
for et dødfødt Barn (Blanket C, gul Farve). 
4. Blanket til medico,legal Ligsynsattest for et 
Barn under l Aar (Blanket A 2, rød Farve). 
5. Blanket til medico,Jegal Ligsynsattest for andre 
Personer (Blanket B 2, hvid Farve). 6. Blanket 
til Dødsattest udstedt af Ligsynsmænd paa Fær' 
øerne. 7. Blanket til Dødsattest udstedt af Lig' 
synsmænd paa Færøerne ved Selvmord og anden 
ved ulykkelig Hændelse indtruffen pludselig Død. 
Disse Blanketter er kun bestemt for Begravelses' 
autoriteterne og maa ikke benyttes i andet Øjemed, 
f. Eks. til Udfærdigelse af Attester for private til 
Brug overfor Livsforsikringsselskaber. § 2. Blan' 
ketterne udleveres hos Sognepræsterne, der rekvi• 
rerer Blanketterne hos Sundhedsstyrelsen (Christians' 
borg, København B.). Sognepræsternes Rekvisi' 
!ioner indsendes gennem Provsten og Biskoppen. 
Læger kan faa udleveret indtil 30 Eksemplarer ad 
Gangen af de under Nr. l, 2 og 3 nævnte og 
indtil 10 Eksemplarer ad Gangen af de under 
Nr. 4 og 5 nævnte Blanketter. Ligsynsmænd kan 
faa udleveret indtil 10 Eksemplarer ad Gangen af 
de under Nr. 6 og 7 nævnte Blanketter. § 3. 
De i § l under Nr. l, 2, 3 og 6 nævnte Attester 
afleveres i udfyldt og underskrevet Stand til den, 
der drager Omsorg for Begravelsen. Af denne 
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skal de afleveres til Sognepræsten for det Præste• 1924 
gæld, hvori Dødsfaldet har fundet Sted, eller, l. April 
hvor denne ikke er paa Stedet, til Kirkeværgen, 
der atter afgiver den til Præsten, naar han ind, 
finder sig for at foretage J ordpaakastelsen. Døds• 
faldet skal derhos - bortset fra dødfødte Børn 
- anmeldes for Skifteretten eller for vedkommende 
Sysselmand. § 4. De i § l under 1, 5 og 7 
nævnte Attester benyttes i de i Lov Nr. 36 af 
29. Marts 1878 § 6, 2. Stykke, omhandlede TiJ, 
fælde (ved Selvmord, saavel som naar Lig opdriver, 
Personer eller Fostre findes døde, eller naar Men• 
nesker er omkomne ved ulykkelig Hændelse, samt 
i øvrigt naar Undersøgelse fra det offentliges Side 
er indledet i Anledning d f et indtruffet Dødsfald). 
Ligsynsattesten skal af den Læge eller de Ligsyns• 
mænd, der foretager Ligsynet, enten personlig 
overleveres eller i forseglet Konvolut sendes til 
Politiøvrigheden (i Sydstrømø Præstegæld samt 
Næs og Sjov Sogne Landfogden, iøvrigt Syssel• 
manden), hvorhos Duplikat af Attesten samtidig 
ved personlig Aflevering eller i forseglet Konvolut 
tilstilles Præsten eller, naar han ikke er til Stede, 
vedkommende Kirkeværge, i hvilket sidste Fald 
Politiøvrigheden underrettes derom. Denne tager 
Afskrift af Dødsattesten, forsyner Originalen med 
Paategning om, at der fra det offentliges Side 
intet er til Hinder for Begravelsen, og fremsender 
den derpaa til Præsten (Kirkeværgen), hvorefter 
J ordfæsteisen kan foregaa. Er der hengaaet mindst 
6 Dage, efter at Ulykkestilfældet er sket eller 
Liget er fundet, og Dødsattesten, forsynet med 
Politiøvrighedens Paategning, ikke foreligger, kan 
Præsten (Kirkeværgen) dog tilstede, at Liget be, 
graves, men i saa Fald bliver en bekræftet Afskrift 
af Duplikatet af Dødsattesten snarest muligt at 
tilstille Politiøvrigheden i forseglet Konvolut led, 
saget af Underretning om, at Begravelsen har 
fundet Sted. § 5. Ønskes Liget af en Person 
begravet udenfor det Præstegæld, hvori Dødsfaldet 
har fundet Sted, udfærdiges der, forinden Liget 
bortføres, hvad enten Afdøde hørte til Folkekir• 
ken eller ikke, af Sognepræsten for det Præste. 
gæld, hvori Dødsfaldet har fundet Sted, uden 
Gebyr et som saadant betegnet Duplikat af Døds, 
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1924 attesten (paa grøn Blanket), hvilket Duplikat med• 
l. April følger Liget og tjener til Legitimation for Præsten 

paa det Sted, hvor Tordfæsteisen foregaar. De 
ovennævnte grønne B fanketter rekvireres af Sogne• 
præsterne gennem Provsten og Biskoppen hos 
Sundhedsstyrelsen. § 6. Denne Bekendtgørelse 
træder i Kraft den l. Maj 1924. Samtidig op• 
hæves Justitsministeriets Bekendtgørelse N r. 104 
af 24. September 1878 angaaende Dødsattester 
paa Færøerne. 

7. April K. M. Skr. ang. Autorisation af færøske 
Salmer. Biskoppen over Københavns Stift be• 
myndiges til midlertidigt at autorisere den af 
Provst for Færøerne Dahl og Højskoleforstander 
Simon af Skareli foretagne Oversættelse af Salmer 
til Færøsk til Benyttelse paa Færøerne fra det 
Tidspunkt at regne, da Salmerne foreligger trykt, 
dog at Indførelsen af Brugen af Salmerne er af• 
hængig af, om Præst og Menighed er enige 
herom. 

(Gejst!. Reskr.) 

4. Juni Lov (Nr. 164) hvorved Lov Nr. 90 af 
11. April 1916 om Rettens Pleje med dertil 
hørende Tillægslove udvides til at gælde for 
Færøerne.') Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om 
Rettens Pleje, saaledes som den er ændret ved 
Lov Nr. 325 af 3. Juni 1919, Lov Nr. 364 af 30. 
Juni 1919, Lov Nr. 448 af 4. August 1919, Lov Nr. 
737 af 22. December 1920, Lov Nr. 274 af 6. Maj 
1921, Lov Nr. 300 af 30. Juni 1922 og Lov 169 
af l. Maj 1923 samt Lov Nr. 93 af 11. April1916 
om Udgifterne i Strafferetsplejen og midler• 
ticlig Lov Nr. 95 af 11. April 1916 om 
offentlige Auktioner, der ikke er T vangsauk• 
tioner, udvides til at gælde for Færøerne, for 
disses Vedkommende dog med følgende Ændrin• 
ger og Tilføjelser: 1. Til Retsplejelovens § 4, l. 

') Vejledning af 3. Juli 1924. Jfr. Justm. Skr. 117 af 4. 
Juli 1924. Jfr. Anordninger Nr. 245, 246 og 247 af 
30. Sept. 1924. 
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Stk. føjes: «Færøerne henhører under Østre Lands, 1924 
retskreds». 2. Til Retsplejelovens § 11 føjes: 4. Juni 
«Færøerne danner en særlig Nævningekreds. Doms• 
behandling af Sager, i hvilke Nævninger skal 
medvirke, foregaar paa det Sted, hvor Underretten 
har sit Sæde. Retten kan dog, naar det findes 
formaalstjenligt, bestemme, at Domsbehandlin' 
gen skal foregaa udenfor Rettens Sæde». 3. Til 
Retsplejelovens § 12 føjes : «Desuden udgør F ær' 
øerne en Underretskreds». 4. Retsplejelovens § 
H, Afsnit d., e. og f. affattes saaledes : «d. For' 
mandsskabet i Overlandvæsenskommissionen over• 
ensstemmende med Lov Nr. 51: af l. April 1891 
§ 2.') e. Overformynderiforretninger. f. Det har 
sit Forblivende ved de i Lov Nr. 35 af 9. Marts 
1906 om Udførelse af N otarialforretninger paa 
Færøerne indeholdte Bestemmelser.» 5. I Rets' 
plejelovens § 172) foretages følgende Ændringer: 
I Paragraffens 1:. Stk. ændres : «Landsrettens 
Præsident» til : «Amtmanden», og i Slutningen af 
Stykket indføjes : «dog kan en saadan Bemyndi' 
gelse i paatrængende Tilfælde meddeles af Amt' 
manden». Efter Paragraffens 1:. Stk. indføjes som 
nyt Stk. : «Det har sit Forblivende ved de i An' 
ordning Nr. 30 af 14:. Januar 1876, hvorved Lov 
om Skifte af Dødsbo og Fællesbo m. v. af 30. 
November 1871: sættes i Kraft paa Færflerne, inde, 
holdte Regler, med Hensyn til Begyndelses• og 
Registreringsforretningers Udførelse paa Skifteret' 
tens Vegne af vedkommende Sysselmand og ved 
de i Punkt l i Anordning N r. 201: af 1:. N o ve m' 
her 1892 om Lempelser i Lov om Oprettelse af 
Søretter udenfor København samt om Søforklaring 
og Søforhør af 12. April 1892, for saa vidt angaar 
Færøerne, indeholdte Bestemmelser om, at Syssel' 
manden i visse Tilfælde kan træde i den ordinære 
U oderretsdommers Sted som F ormand for Sø' 
retten. Endvidere kan Sysselmændene i Lighed 
med de hidtil gældende Regler, jfr. Sportelregb 
ment for Rettens Betjente paa Færøerne af 30. 
Marts 1836 § 64, i Fogedens Forfald og efter 

I) Nu Lov Nr. 84 af 31. Marts 1926. 
2) Om Bemyndigelse til at udføre visse af Dommerens 

Forretninger. 
11-2 
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1924 hans Fuldmagt forrette ubetydelige Auktioner, 
·!.Juni ligesom det har sit Forblivende ved deres Virk' 

somhed med Salg ved Auktion af Smaavrag og 
Hittefæ af inddrevet løst Gods, Vrag eller Vraw 
stykker, som skønnes at have en V ær di af ikke 
over 2 Kr., j fr. Strandingslov for Færøerne af 24. 
Marts 1899 § 10, og af Grind». Til Paragraffens 
5. Stk. føjes efter «Politimesteren» : «Sysselman' 
den». Som nyt sidste Stykke i Paragraffen ind• 
føjes : «Syslernes .Politiretter opretboldes i samme 
Omfang som hidtil». 6. l Retsplejelovens § 18 tiJ, 
føjes efter «Lov om Søretter af 12. April 1892 §§ 2, 3, 
4 øg 5»: «j fr. Anordning Nr. 204 af 4. Novem• 
ber 1892». 7. Til Retsplejelovens § 23 føjes som 
nyt Stykke: «Nævningeting afholdes efter de af 
Justitsministeren ved Anordning fastsatte Regler». 1) 

8. I Retsplejelovens § 44, 2) 3. Stk. ændres o:Lands' 
rettens Præsident» til: o:Amtmanden». Paragraffens 
sidste Punktum affattes saaledes : «Dog behøver 
den paagældende ikke at have underkastet sig ju, 
ridisk Eksamen». 9. I Retsplejelovens § 45,2) l. 
Pkt. ændres Ordene : «dog er det tilstrækkeligt, 
at den paagældende fyldestgør den i § 44 i Slut' 
ningen angivne Fordring med Hensyn til juridisk 
Eksamen» til : «dog behøver den paagældende 
ikke at have underkastet sig juridisk Eksamen». 
10. Til Retsplejelovens § 46, 2) l. Stk. føjes: 
«I paatrængende Tilfælde foretages denne Be• 
skikkelse af Amtmanden». 11. I Retspleje• 
lovens § 51 2) ændres : «Landsrettens Præsident» 
til : o:Amtmanden». 12. Til Retsplejelovens § 
55 føjes som nyt Stykke: «Der vil være at ti], 
kalde et af de i Lov Nr. 20 om Udnævnelsen af 
Retsvidner paa Færøerne m. v. af l. Marts 1873 
nævnte Retsvidner dels, naar der i Henhold til de 
i nærværende Paragraf indeholdte Bestemmelser 
skal tilkaldes et Retsvidne, og dels til Retsmøder 
saavel i Straffesager som i borgerlige Sager, der 
afholdes af en Ret, som enten beklædes af en 
Enkeltdommer, der ikke er det færøske Sprog 
mægtig, eller blandt hvis Medlemmer der ikke 
findes nøgen, som er det færøske Sprog mægtig». 

I) An. Nr. 246 af 30. Sept. 1921 § l. 
2) Om midlertidig Beskikkelse til at beklæde Dommer; 

embedet. 
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13. I Retsplejelovens § 68 1) ændres «l. Juli til 1924 
30. Juni» til: «!. Februar til 31. Januar». 14. I 4. Juni 
Retsplejelovens § 69 indføjes i 3. Linie efter «dan' 
ske»: «eller til det færøske». 15. I Retspleje' 
lovens § 71 indføjes som Nr. 12: «V ragerformænd 
og Vragere». 16. Retsplejelovens § 73, l. Stk., affattes 
saaledes : «Blandt de Personer, der er opført paa 
Folketingsvalglisten og opfylder de øvrige i §§ 69 
og 70 foreskrevne Betingelser, udvælges aarlig et 
Antal, der anses for særlig egnede og værdige til 
N ævningehvervet, nemlig i hvert Syssel l for 
hvert fulde Antal af 100 Indbyggere og l Suppleant 
for hvert fulde Antal af 200 Indbyggere, regnet 
efter den sidst afholdte almindelige Folketælling, 
dog i alle Tilfælde mindst 5 samt 2 Suppleanter. 
Valget af disse Personer foretages af Udvalg paa 
5 til Sysselels Folketingsvælgere hørende Medlem' 
mer. Udvalgene, der dannes for 4 Aar ad Gan' 
gen, bestaar af et af Østre Landsrets Præsident 
udnævnt Medlem som Formand, et af Underrets' 
dommeren udnævnt Medlem og 3 af Lagtin' 
gel ved Forholdstalsvalg valgte Medlemmer. De 
saaledes udnævnte er pligtige at overtage H verve t». 
17. I Retsplejelovens § 74 foretages følgendeÆndrin' 
ger: Paragraffens l. Stykke affattes saaledes : 
a: F artegneise over de ifølge § 73 valgte 
(Grundlisten) skal fremlægges til almindeligt 
Eftersyn samtidig med og i Overensstemmelse 
med de i Lov Nr. 127 af 28. April 1916 om 
Folketingsvalg paa Færøerne for Valglister til 
Folketinget foreskrevne Regler, hvorhos der til 
enhver paa Listen optagen skal sendes skriftlig 
Meddelelse om hans Optagelse». I Paragraffens 
3. Stk. ændres : «Kommunen» til: «Syslet». I 
Paragraffens 4. Stk. ændres : «Lov om Valg til 
Rigsdagen af 7. Februar 1901 § 14 - naar Lov 
Nr. 142 af 10. Maj 1915 er traadt i Kraft, i dennes § 
IO-» til: «Lov Nr. 127 af 28. April1916 § 11». 18. 
I Retsplejelovens § 75 ændres: «15. Maj» til: 
«l. Januar». 19. I Retsplejelovens § 76 ændres: 
«nogen Kommune» til : «noget Syssel». 20. I 
Retsplejelovens § 78, l. Stk., ændres «2 af ved' 
kommende Amtsraad og Købstad,Kommunalbe' 

l) Om Nævningeaaret. 
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1924 styrelser» til: «2 af Lagtinget». Paragraffens 3. 
•l. Juni Stk. affattes saaledes: «Udvalgets Medlemmer er 

ligesom Medlemmerne af Udvalgene vedrørende 
Grundlisten berettigede til Befordringsgodtgørelse 
efter Regning, dog saafremt Fartøj, bestemt til 
Personbefordring, kan anvendes, ikke udover den for 
saadan Befordring gældende Takst, og i øvrigt ikke 
udover 30 Øre pr. løbende km ; de U d læg, som 
Udførelse af de Udvalgets Formand i de følgende 
Pagraffer paalagte Forretninger medfører, godtgø• 
res efter Regning». 21. I Retsplejelovens § 79 
ændres: «15. Juni» til: «15. Januar», «en Uge» 
til : «3 U ger» og o:Statstidende» til : «den til Op• 
tageise af offentlige Bekendtgørelser autoriserede 
Avis». 22. I Retsplejelovens § 81, l. Stk., æn• 
dres «for den københavnske Kreds 600, for den 
bornholmske Kreds 120 og for hver af de øvrige 
Nævningekredse 200» til : «120.>>, og i Paragraffens 
2. Stk. ændres «Statstidenden» til: «den til Optagelse 
af offentlige Bekendtgørelser autoriserede Avis». 
23. I Retsplejelovens § 83, l. Stk., l. og 4:. Linie 
ændres: «en Uge» til: «3 Uger», og i Paragraffens 
4:. Linie ændres : «Statstidenden» til : «den til 
Optagelse af offentlige Bekendtgørelser autori• 
serede Avis». 24. I Retsplejelovens § 85, sidste 
Linie ændres: «30. Juni» til: «31. Januar». 25. 
I Retsplejelovens § 87, l. Pkt. ændres: «Lands• 
retten og Statsadvokaterne» til «Underretsdom• 
meren og Politimesteren». 26. I Retsplejelovens 
§ 88, l. Stk., 2. Linie ændres : «en U ges» til : «3 
Ugers». 27. I Retsplejeløvens § 95, 3. Pkt. æn• 
dres : «Statsadvokaten» til «Politimesteren». 28. 
Retsplejelovens § 97 affattes saaledes : «Der til• 
kommer Nævninger 4 Kr. for hver Dag, de i An• 
ledning af Nævningehvervet holdes borte fra Hjem• 
met, samt Befordringsgodtgørelse efter Regning, 
dog saafremt Fartøj, bestemt til Personbefordring, 
kan anvendes, ikke udover den for saadan Be• 
fordring gældende Takst og iøvrigt ikke udover 
30 Øre pr. løbende km». 29. I Retsplejelovens § 
99 ændres «Statsadvokaterne» til : «Politimesteren». 
30. I Retsplejevens § 103, 1., 2. og 3. Stk., 
ændres «Statsadvokaten» til : «Politimesteren», og 
i 2. Stk. ændres «Politimesteren og hans autori• 
serede Fnldmægtig, i København Politiassessorerne» 
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til: «Politimesterens autoriserede Fuldmægtig og 1924 
Sysselmanden». 31. Retsplejelovens § 104, sidste 4. Juni 
Stykke, affattes saaledes: «Den, der beskikkes til 
Medhjælper for Politimesteren eller til Anklager 
ved U n derretten eller bemyndiges til i en enkelt 
Sag at udføre en Tiltale, skal være en duelig og 
retsindig Mand». 32. Til Retsplejelovens § 109, 
l. Pkt. føjes: «Desuden udgør Færøerne en 
Politikreds». Paragraffens sidste Punktum affattes 
saalcdes: «Ved midlertidig Beskikkelse, som 
meddeles af Justitsministeren, i paatrængende Til• 
fælde dog af Amtmanden, behøver den paagæl• 
elende ikke at have underkastet sig juridisk Eksa• 
men». 33. I Retsplejelovens § 114:, 3. Stk. 
ændres : «Herredsfogeden, Birkedommeren eller 
By fogden» til : «Sorenskriveren eller Landfogden». 
34. I Slutningen af Retsplejelovens § 115 æn= 
dres : «dog er det tilstrækkeligt, at vedkommende 
fyldestgør den i § H i Slutningen angivne For= 
dring med Hensyn til juridisk Eksamen» til: 
«dog behøver vedkommende ikke at have under= 
kastet sig juridisk Eksamen». 35. Til Retspleje• 
lovens § 117 føjes : «Sysselmændene udøver 
Politivirksomhed i samme Omfang som hidtil». 
36. I Retsplejelovens § 130, l. Pkt. udgaar Ordene: 
«som har underkastet sig i det mindste den juri• 
diske Fællesprøve eller den tidligere eller nuvæ= 
rende juridiske Eksamen for ustuderede». 37. 
Til Retsplejelovens § 131 føjes som nyt Stykke: 
«Enhver, der er myndig og ikke ude af Raadig= 
hed over sit Bo, og som ikke ved Dom er fun= 
det skyldig i en i den offentlige Mening van• 
ærende Handling, kan udføre Retssager for andre. 
De i Retsplejelovens §§ 133, 134 og 136 inde= 
holdte Regler finder med de Lempelser, der følger 
af Forholdets N a tur, Anvendelse paa saadanne 
Personer, der udfører Retssager for andre som 
Erhverv». 38. Til Retsplejelovens § 14:9, l. Stk. 
føjes: «En Dommer, som er det færøske Sprog 
mægtig, kan benytte dette ved Afhørelse af fær= 
asktalende Personer. Er Dommeren ikke det fær= 
øske Sprog mægtig, skal Afhøreisen af færøsk= 
talende Personer, der erklærer ikke at være det 
danske Sprog mægtige, foregaa ved Hjælp af 
Retsvidnet, jfr. § 55». Til Paragraffens 2. Stk. 
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1924 føjes: «Dokumenter, der er affattet i det færøske 
1. Juni Sprog, skal, naar Retten førlanger det, ledsages af 

en Oversættelse, der, saafremt Modparten ikke 
godkender Rigtigheden af den, skal bekræftes af 
en af Amtmanden som Oversætter autoriseret 
Person. I Tilfælde af Anke eller Kære til en 
Domstol udenfor Færøerne, skal saadanne Dolw• 
menter altid ledsages af en i Overensstemmelse 
med foransiaaende bekræftet Oversættelse». 39. 
Efter Retsplejelovens § 171, l. Stk., l. Pkt. og 2. 
Stk., l. Pkt. indføjes som nyt Punktum : «Suderø 
betragtes i denne Henseende som en særlig Un• 
derretskreds», og som Paragraffens 4. Stk. indføjes : 
«Disse Regler skal dog ikke medføre nogen Pligt 
for Personer, der bor eller opholder sig paa Fær• 
øerne, til at give Møde i det øvrige Kongerige 
eller for Personer, der bor eller opholder sig i 
det øvrige Kongerige, til at give Møde paa Fær• 
øerne». 40. I Retsplejelovens § 174, 3. Stk. 
ændres: «en Uge» til: «14 Dage», 41. I Rets• 
plejelovens § 177, sidste Stk. ændres: «en Uge» 
til: «14 Dage». 42. Retsplejelovens § 192, l. 
og 2. Pkt. affattes saaledes: «Vidner har 
Krav paa en Godtgørelse af l Kr., hvis deres 
Møde medfører et Tidsspilde for dem af under 4 
Timer, men ellers af 2 Kr. med Tillæg af l Kr. 
for hver 4 Timer, de udover 8 Timer er fra• 
værende fra Hjemmet til Opfyldelse af deres 
Vidnepligt, dog ikke udover 4 Kr. for det første 
Døgn og 2 Kr. for hvert af de følgende. End• 
videre tilkommer der dem, for saa vidt det er 
nødvendigt for dem at tilbagelægge mere end 3 
km til Søs eller 7 km til Lands for at naa til 
Retten, Erstatning for deres Rejseudgifter efter 
Regning, dog saafremt Fartøj, bestemt til Person• 
befordring, kan anvendes, ikke udøver den for 
saadan Befordring gældende Takst før 2. Plads, 
øg iøvrigt ikke udøver 20 Øre pr. løbende km». 
43. I Retsplejelovens § 193, 2. Stk. indføjes efter: 
«Forordningen af 21. Maj 1845 § 24» : «j fr. Løv 
af 4. Januar 1854 om Udvidelse af den nævnte 
Forordning til Færøerne»; endvidere ændres: 
«Statstidende» til : «den til Optagelse af offent• 
lige Bekendtgørelser autoriserede Avis, dog at 
Indrykkeise tillige sker i Statstidende i de Til• 
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fælde, hvor Retten skønner det rigtigt». 44. 1924 
Retsplejelovens § 211, l. Stk. affattes saaledes: 4. Juni 
«Udmeld te Syns' og Skønsmænd erholder, for saa 
vidt Udførelsen af det dem paalagte Hverv eller 
deres Møder for Retten i Anledning deraf gør det 
nødvendigt for dem at rejse mere end 3 km fra 
deres Hjem, dels Godtgørelse for deres Rejse' 
udgifter efter Regning, dog saafremt Fartøj, be' 
stemt til Personbefordring, kan anvendes, ikke 
udover den for saadan Befordring gældende Takst, 
og iøvrigt ikke udover 30 Øre pr. løbende km, 
dels i Tærepenge 2 Kr., naar Fraværelsen fra Hjem' 
met ikke varer 4 Timer, og ellers 6 Kr. med Til' 
læg af 3 Kr. for hver 6 Timer, de udover 12 Ti' 
mer er fraværende fra Hjemmet». 45. Til Rets' 
plejelovens § 224 føjes som nyt Stykke: «Enhver 
borgerlig Retstrætte i første Instans behandles ved 
Underret, medmindre den er henlagt til Landsret, 
jfr. §§ 241 og 468, eller den ved Overenskomst 
mellem Parterne indbringes for Landsret, hvilket 
sidste kan ske, naar Sagen i det øvrige Kongerige 
vilde henhøre under Landsret i første Instans». 
46. I Retsplejelovens § 238 indføjes efter: 
«Firmalov af l. Marts 1889 § 34»: «j fr. Anord' 
ning Nr. 21 af 7. Februar 1890, hvorved den 
nævnte Lov sættes i Kraft paa Færøerne». 47. 
I Retsplejelovens § 241 tilføjes efter: «Lov om 
Skifte af Dødsbo m. v. af 30. November 1874»: 
«jfr. Anordning Nr. 30 af 14. Januar 1876, hvor' 
ved den nævnte Lov sættes i Kraft paa Færøerne». 
48. Til Retsplejelovens § 259, 2. Stk., l. Pkt. 
føjes : «Disse Regler gælder dog kun, naar Parten 
ikke vil modtage Dommerens Vejledning». 49. 
I Retsplejelovens § 260, 2. Stk., 2. Linie indføjes 
efter Ordet: «Parterne»: «j fr. dog § 131». 50. 
Retsplejelovens § 268, 3. Stk. Afsnit a) affattes 
saaledes : «i Sager angaaende de i Tyendelov for 
Færøerne af 16. Februar 1856 omhandlede for, 
hold». 51. Til Retsplejelovens § 269, 2. Stk. 
føjes: «Den ved §§ 2-7 i Forordning om For' 
ligelses•Indretninger paa Landet i Norge af 20. 
Januar 1797 foreskrevne Ordning bliver fremdeles 
bestaaende, idet dog den Del af Sydstrømø Præ• 
stegæ!d, hvor Forligsvæsenet hidtil har været fore' 
staaet af Amtmanden, fremtidig henlægges til 
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1924 Thorshavns Bys Forligskommission». 52. Rets' 
4. J u ni plejelovens § 270, 2. Stk., 2. Pkt. affattes saaledes: 

«Den Part, som bor udenfor Forligskredsen, skal 
dog være fritaget for personlig Mødepligt». 53. 
I Retsplejelovens § 271, 2. Stk. udgaar Ordene: 
«hvis Genstand er en Fordring lydende paa en 
bestemt Sum». 54. Efter Retsplejelovens § 302, 
3. Stk. indføjes som nyt Stykke: «Disse Regler 
skal dog ikke medføre nogen Pligt for Personer, 
der bor eller opholder sig paa Færøerne, til at 
give Møde i det øvrige Kongerige eller for Per' 
soner, der bor eller opholder sig i det øvrige 
Kongerige, til at give Møde paa Færøerne». 55. 
I Retsplejelovens § 330 l) tilføjes efter «Sogne' 
raad»: «Forstanderskab». 56. Retsplejelovens § 
332, 2. Stk. affattes saaledes : «Bevilges Andragelv 
det, har Dommeren at beskikke en kvalificeret 
Person til at udføre Sagen og træffe de videre 
fornødne Bestemmelser. Politimesteren og Syssel, 
mændene er pligtige til som hidtil at modtage 
Beskikkelse». 57. Retsplejelovens § 339, l. Stk. 
affattes saaledes: «Har Sagsøgte Bopæl paa F ær' 
øerne, skal Sagsøgeren lade Stævningen forkynde 
med 14 Dages Varsel. Har Sagsøgte Bopæl uden' 
for Færøerne, eller vides det ikke, hvor hans Bo' 
pæl er, bestemmes Varselet af Dommeren». 58. I 
Retsplejelovens § 356, 4. Pkt. tilføjes efter Or, 
dene : «i Retskredsen bosat Sagfører»: «eller an' 
den dertil egnet god Person». 59. I Retspleje' 
lovens § 397, l. Pkt. ændres : «8 U ger» til «4 
Maaneder». 60. Retsplejelovens § 398, 3. Stk. 
affattes saaledes: «Varselet bestemmes af Højeste' 
rets Præsident». 61. I Begyndelsen af Retspleje' 
lovens Kapitel 39 indføjes som en ny Paragraf 
(§ 424 a): «Af de Sager, der i Henhold til § 
224, 2. Stk. er henlagt til Underret, bliver alene 
saadanne, som ogsaa i det øvrige Kongerige er 
henlagt til Underretten, at behandle efter de i 
nærværende Kapitel givne Bestemmelser, hvor' 
imod de om Sager, der behandles ved Landsret i 
første Instans, givne Regler med de fornødne 
Lempelser bliver at følge ved Behandlingen af de 
Underretssager, der i det øvrige Kongerige be' 
handles ved Landsret i første Instans. Dog finder 
Regelen i § 429, 2. Stk. ogsaa Anvendelse paa 
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disse Sager». 62. Retsplejelovens § 427, l. Stk. 1924 
affattes saaledes: «Har Sagsøgte Bopæl paa Fær• ·1. Juni 
øerne, skal Stævningen forkyndes ham med H 
Dages Varsel. Bor Sagsøgte udenfor Færøerne, 
eller vides det ikke, hvor hans Bopæl er, bestem• 
mes Varselet af Dommeren». 63. I Retspleje• 
lovens § 429, 2. Stk., tilføjes som nyt 2. Pkt.: 
«Møder en Sagfører ved en Fuldmægtig, der ikke 
har bestaaet en af de i Retsplejelovens § 130 
nævnte juridiske Eksaminer, er Dommeren paa 
F uldmægtigens Begæring pligtig at yde den i l. 
Pkt. nævnte Bistand». 64. I Retsplejelovens § 
435 indsættes som 4. Stk. : «Anke og Kære til 
Højesteret af Landsrettens Afgørelser vedrorende 
de fra den færøske Underret indankede Sager, 
som i det øvrige Kongerige vilde høre under Be• 
handling ved Landsret i første Instans, kan finde 
Sted i Overensstemmelse med Reglerne i Kapit• 
Jerne 36 og 37». 65. I Retsplejelovens § 436 
ændres : «dog at Ankefristen kun er 4 U ger» til : 
«saaledes at Ankefristen er 4 Maaneder». 66. 
Retsplejelovens § 437, 3. Stk. affattes saaledes: 
«Varselet bestemmes af Landsrettens Præsident». 
67. I Retsplejelovens § 455 a ændres: «8 Uger» 
til : «4 Maaneder». 68. I Retsplejelovens § 455 
c ændres : «l Maaned» til : «2 Maaneder». 69. 
Retsplejelovens § 459, 2. Stk. affattes saaledes : 
«l alle andre Tilfælde træffes Afgørelsen af Un• 
derretsdommeren under Anvendelse af de i de 
følgende Paragraffer givne Regler med de Lem• 
pelser, der følger af Forholdenes Natur, og de i 
Sagen trufne Afgørelser kan indbringes for højere 
Ret i Overensstemmelse med Regelen i § 435, 
4. Stk.» I Paragraffens 3. Stk. ændres : «Ind• 
sendelsen til Landsretten» til: «Foretagelsen for 
Retten», og «Statstidenden eller ved Kirkestævne» 
til : «den til Optagelse af offentlige Bekendt• 
gøreiser autoriserede Avis». 70. I Retspleje• 
lovens § 466, l. og 2. Stk., ændres «Landsretten» 
til: «Underretten». 71. I Retsplejelovens § 472, 
l. Stk. ændres : «Sta tstidenden» til : «den til Op• 
tageise af offentlige Bekendtgørelser autoriserede 
Avis, dog at Indrykkeise tillige sker i Statstidenden 
i de Tilfælde, hvor Retten skønner det rigtigt». 
I Paragraffens 2. Stk., Linie 6 ændres : o:Stats• 



26 Lov om Rettens Pleje 

1924 tidenden» til : c:den til Optagelse af offentlige Be' 
4. Juni kendtgøreiser autoriserede Avis og i Statstiden' 

den, saafremt Indkaldelsen tillige er indrykket i 
denne». 72. I Retsplejelovens § 480, l. og 2. 
Stk., § 503, l. og 3. Stk., § 507, 2. Stk., § 516, 
l. og 2. Stk., §§ 519, 524, 6. Stk., § 526, 4. Stk., 
og § 527, l. Stk., ændres «Sognefogeden» til : 
«Sysselmanden». 73. I Retsplejelovens § 524. 6. 
Stk. ændres: «14 Dage» til: «l Maaned». 74. 
I Retsplejelovens § 527, l. Stk. ændres o:14 Dage» 
til: <d Maaned». 7 5. I Retsplejelovens § 533, 
l. Stk. indføjes efter: «(Lov N r. 30 af 20. Marts 
1901 § 2)»: «j fr. Anordning Nr. 72 af 2. Maj 
1902». 76. I Retsplejelovens § 537, l. Stk., l. og 
4. Linie ændres : «4 U ger» til : o:8 U ger». 77. 
Til Retsplejelovens § 538, 3. Stk. føjes : «Afgifts' 
pligtige Varer, som Statskassen realiserer til Dæb 
ning af paaløbne Afgifter og Bøder, kan foraub 
tianeres uden forudgaaende Retsforfølgning». 78. 
I Retsplejelovens § 542, 2. Stk. ændres: «4 Uger» 
til : o:8 U ger». 79. I Retsplejelovens § 544 æ n• 
dres: «En Uge» til: «3 Uger». 80. I Retspleje, 
lovens § 553 ændres : «14 Dage» til : «4 U ger». 
81. I Retsplejelovens § 560, l. Stk. ændres : 
«Matrikelnumre» til: «Brug». 82. I Retspleje, 
lovens § 561, l. Stk. ændres : «med 14 Dages 
Varsel» til: «med 4 Ugers Varsel, for saa vidt 
de alle har Bopæl paa Færøerne, og med 
8 U ger s Varsel, for saa vidt nogen af dem 
har Bopæl udenfor Øerne.» 83. I Retspleje, 
lovens § 56±, 2. Stk. indføjes efter «Konkurs' 
lovens § 153» : a:j fr. § 7 i Lov af 4. Januar 
1854 om Udvidelse af nogle for Danmark ud' 
komne almindelige Anordninger og Love til Fær' 
øerne og Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902». 84. 
I Retsplejelovens § 567, 3. Stk. udgaar 2., 3. og 
4. Pkt. 86. I Retsplejelovens § 569, 3. Punktum, 
ændres : «har Krav paa Betaling efter § 11 i Lov 
om Udlaan af umyndiges Midler af 19. Marts 
1869» til : «hver har Krav paa en Godtgørelse af 
4 Kr., hvis deres Møde medfører et Tidsspilde 
for dem af under 6 Timer, og ellers af 4 Kr. for 
hver halve Dag beregnet til 6 Timer, de er fra' 
værende fra Hjemmet i Anledning af Forretnin' 
gen. Endvidere tilkommer der dem Erstatning 
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for deres Rejseudgifter efter Regning, dog, saa• 1924 
fremt Fartøj bestemt til Personfordring kan an• ·1. Juni 
vendes, ikke udover den for saadan Befordring 
gældende Takst, og iøvrigt ikke udover 30 Øre 
pr. løbende km». 86. I Retsplejelovens § 571, 
2. Stk. ændres : «Statstidenden» til : «den til Op• 
tageise af offentlige Bekendtgørelser autoriserede 
Avis» og «14 Dage» til: «3 Uger». 87. I Rets• 
plejelovens § 573, L Stk., sidste Linie ændres : 
«en U ges» til : «14 Dages». 88. I Retsplejelovens 
§ 581, l. Stk. ændres i 3. til 1. Linie: «med 
14 Dages Varsel indkaldes til et Møde» til : 
«indkaldes til et Møde med et Varsel af 8 U ger, 
hvis nogen af dem har Bopæl udenfor Færøerne, 
og af 1 Uger, for saa vidt de alle har Bopæl paa 
Øerne», og i 7. Linie : «Stats tidenden» til : «den 
til Optagelse af offentlige Bekendtgørelser autori• 
serede Avis, og saafremt nogen af de interesserede 
har Bopæl udenfor Færøerne, tillige i Statstiden• 
den». 89. I Retsplejelovens § 584 ændres : «1 
U ger» til : «8 U ger». 90. I Retsplejelovens § 
592, l. og 3. Linie ændres : «4 U ger» til : «8 
U ger». 91. I Retsplejelovens § 596, l. Stk. til• 
fojes i Linie 2 efter «29. Marts 1873 § l» : «j fr. 
Lov Nr. 40 af 30. Marts 1891 § 1», og i 2) Linie 
3 efter «dertil sig slutilende Reglementer» : «og 
Anordning Nr. 103 af 13. August 1886 om Brand• 
væsenet i Thorshavn § 8». 92. I Retsplejelovens 
§ 599 ændres i l. Stk.: «5 Dage» til «14 Dage» 
og i 2. Stk. «en Uge» til: «14 Dage». 93. Rets• 
plejelovens § 600, L Stk., l. Punktum affattes 
saaledes: «Udpantning iværksættes af Fogeden 
for Thorshavns, Arges, Højvigs og H videnæs 
Vedkommende ; udenfor de nævnte Bygder fore• 
tages Udpantning af Sysselmanden, der fungerer 
som Foged og i alle Henseender i disse Sager 
træder i dennes Sted». 94. Til Retsplejelovens 
§ 603, 3. Stk. føjes : «dog at Anke eller Kære 
imod Kendelser afsagte af Sysselmanden sker til 
Underretsdommeren uden Erlæggelse af Gebyr, 
saaledes at Fristen for Iværksættelse af saadan 
Anke eller Kære fastsættes til 4 U ger, og saaledes 
at de af Dommeren trufne Afgørelser kan indbrin• 
ges for højere Ret efter de i foregaaende Afsnit 
indeholdte Regler». 95. Retsplejelovens § 604 
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1924 udgaar. 96. I Retsplejelovens § 605, 9. Linie 
4. Juni ændres «Sognefogeden» til: «Sysselmanden», og 

Ordene i Paragraffens 10. Linie: «3 Dage forud» 
og Paragraffen ud udgaar og erstattes af: «l U g e 
forud har fundet Opslag Sted i Kundgørelses' 
tavlen i den Bygd, hvor Auktionen afholdes». 
97. Til Retsplejelovens § 606 føjes: «Dog 
skal Anke eller Kære imod Udpantningsforret' 
ninger og Kendelser foretagne eller afsagte af Sys' 
seirnanden ske til Underretsdommeren uden Er' 
læggeise af Gebyr inden en Frist af 4 U ger. De 
af Dommeren herefter trufne Afgørelser kan ind• 
bringes for højere Ret efter de i foregaaende Af, 
snit indeholdte Regler». 98. I Retsplejelovens § 609, 
2. Stk. ændres: «D. L. 5-7-8 og 9» til: «N. L. 
5-7-8 og 9». 99. I Retsplejelovens § 634, l. 
Stk., l. Pkt., ændres «l U g e» til : «4 U ger». 100. 
I Retsplejelovens § 654 tilføjes efter «Skifteloven 
af 30. November 1874»: «jfr. Anordning Nr. 30 
af 14. Januar 1876, hvorved den nævnte Lov sæt' 
tes i Kraft paa Færøerne». 101. I Retsplejelovens 
§ 662, 2. Stk. ændres: «± Uger» til: «12 Uger», 
og efter «Lov af 30. November 1874 § 50» ti], 
føjes : .:j fr. Anordning N r. 30 af 14. J an u ar 1876». 
102. I Retsplejelovens § 663 tilføjes efter «og 
75»: «j fr. Anordning Nr. 30 af 14. Januar 1876». 
103. I Retsplejelovens § 667 tilføjes efter «Lov 
Nr. 30 af 20. Marts 1901»: «j fr. Anordning Nr. 
72 af 2. Maj 1902». 104. I Retsplejelovens § 
673, l. Stk. tilføjes efter: «Konkurslovens § 48, 
2. Stk.»: «j fr. Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902». 
105. I Retsplejelovens § 674 ændres: «± Uger» 
til: «12 Uger». 106. I Retsplejelovens § 679 
tiUøjes efter: «Konk urslov af 25. Marts 1872»: 
«j fr. Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902» og efter: 
o:Skiftelov af 30. November 1874»: «j fr. Anord' 
ning Nr. 30 af 14. Januar 1876». 107. I Rets' 
plejelovens § 688 indføjes som nyt 2. Stk. : «Og' 
saa de Sager, som i det øvrige Kongerige be• 
handles ved Landsret i første Instans, behandles 
ved Underretten». 108. Retsplejelovens § 716, 
l. Stk., affattes saaledes : «Politimesteren virker for 
Forfølgning af alle Forbrydelser, der ikke er hen' 
vist til Paatale af private». 109. Retsplejelovens 
§ 720 affattes saaledes: «I alle Sager, hvis For' 
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følgning ikke er henvist til private (§ 725), til• 1924 
kommer det Politimesteren at paatale for den 4, Juni 
dømmende Ret. Sysselmanden rejser Paatale i de 
Sager, som efter de gældende Regler hører under 
Sysselels Politiret». 110. Til Retsplejelovens § 
721 Afsnit 2) føjes efter: «dd) Lov Nr. 125 om 
Motorkøretøjer af 29. April 1913 § 32, l. Stk»: 
«Lov af 28. Januar 1856 angaaende Brandvæsenet 
i Thorshavn paa Færøerne § 18, Tyendelov for 
Færøerne af 16. Februar 1856 § 63, l. Pkt., 
Strandingsløv for Færøerne Nr. 49 af 24. Marts 
1899 § 19, Lov for Færøerne Nr. 36 af 28. Fe• 
bruar 1908 om Foranstaltninger mod smitsomme 
Sygdomme hos Husdyrelle § 17, Lov for Fær• 
øcme Nr. 63 af l. April 1909 om Vandledninger 
§ 5 og Lov for Færøerne Nr. 68 af l. April 1912 
a11gaaende Sprængstoffer § 11», 111. Til Rets• 
plejelovens § 726, 4. Stk føjes : «j fr. § 12 c i Lov 
Nr. 55 af 13. April 1894 indeholdende Bestem• 
melser om Politiet paa Færøerne». 112. Rets• 
plejelovens § 730, 2. Stk. affattes saaledes : «En• 
hver myndig og uberygtet Person kan vælges til 
Forsvarer». 113. Retsplejeløvens § 733, 2. Pkt. 
affattes saaledes: «I paatrængende Tilfælde kan 
dog ogsaa en myndig øg uberygtet Person, der 
ikke er antaget af Justitsministeren, beskikkes til 
Forsvarer». 114. Retsplejeløvens § 793, L Pkt., affattes 
saaledes : «Til at føre Tilsyn med V aretægtsfan• 
gers Behandling og Forholdene i Varetægtsfængs• 
ler udvælger Lagtinget efter Forholdstal to Med• 
lemmer af sin JVlidte for 4 Aar ad Gangen». 115. 
I Retsplejelovens § 826 ændres: «2 Maaneder» 
til: «4 Maaneder». 116. I Retsplejelovens § 877, 
2. Stk. 4) ændres: «D. L. 1-2-1» til «N. L. 
1-2-1». 117. Til Retsplejelovens § 940 føjes 
som nyt Stk. : «Paaanke finder Sted direkte til 
Højesteret efter de i nærværende Kapitel inde• 
holdte Regler med de fornødne Lempelser. Dog 
finder Paaanke Sted til Landsret i Overensstem• 
melse med Reglerne i Kapitel 83 af Sager, der 
angaar Lovovertrædelser, a. for hvilke Straffen ikke 
kan overstige Fængsel eller Tvangsarbejde, b. for 
hvilke Straffen kan overstige Fængsel eller T vangs• 
arbejde, naar der foreligger en fuldstændig og 
troværdig Tilstaaelse fra Sigtedes Side». 118. 
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Til Retsplejelovens § 962 føjes som nye Stykker: 
«Domme, afsagte af en af Syslernes Politiretter, 
kan af Tiltalte eller Politimesteren inden 4 U ger 
efter Dommens Afsigelse, eventuelt Forkyndelse 
for Tiltalte paaankes til Underretten, der i disse 
Sager tiltrædes af to i færøske Bygdeforhold og 
lignende Forhold kyndige Mænd, som beskikkes 
af Amtmanden for 4 Aar ad Gangen. Amtman' 
den beskikker tillige to Suppleanter. Underrettens 
Domme i disse Sager kan kun paaankes med J u' 
stilsministerens Tilladelse. Bestemmelsen i 2. 
Stk., sidste Punktum, finder tilsvarende Anven' 
deJse, dog at Fristen, inden hvis Udløb Andra' 
gende skal fremsættes, fastsættes til 8 U ger. S a a' 
frem! der meddeles Tilladelse til Anke, sker 
denne efter de almindelige for U n derretsdomme 
i Politisager gældende Regler». 119. Til Rets' 
plejelovens § 968 føjes som nyt Stykke : «Kære 
finder i Overensstemmelse med Reglerne i § 940 
Sted til Højesteret eller til Landsret efter de i 
nærværende Kapitel indeholdte Regler med de 
fornødne Lempelser». 120. I Retsplejelovens § 
1035, 2. Stk. ændres: «8 Uger» til: «4 Maaneder». 
121. Til Retsplejelovens § 1036, 2. Stk. tilføjes: 
«jfr. Lov for Færøeme om Udpantning m. m. af 
30. Marts 1894 § 16». 122. Denne Lov træder 
i Kraft l. Oktober 1924, dog at Sager, ved hvis 
Paadømmelse Nævninger skal medvirke, bliver at 
paadømme ved Underret uden Nævninger, indtil 
de i Kapitlerne 7 og 8 i Retsplejeloven foreskrevne 
Valg første Gang har fundet Sted. 

Vejledning (Nr. 198) ang. Nævningegrund• 
lister. I Følge Lov om Rettens Pleje af Il. 
April 1916, jfr. Lov Nr. 164 af 4. Juni 1924, der 
træder i Kraft den l. Oktober 1924, skal der 
medvirke Nævninger ved Rettens Paadømmelse af 
forskellige Straffesager. Angaaende Valg af disse 
Nævninger, der for første Gang skal finde Sted i 
Efteraaret 1924, gælder følgende Regler: N æ v' 
n i n g e k r e d s o g G r u n d l i s t e. Færøerne 
danner en særlig Nævningekreds. For hvert Aar 
regnet fra l. Februar til 31. Januar (N æ v n i n g e' 
a a r e t), udvælges for Nævningekredsen et Antal 
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Personer, der udgør N æ v n i n g e k r e d s e n s 1924 
G r u n d l i s te, og blandt hvilke Nævningekred• 3. Juli 
sens Aarsliste og Nævningerne for det enkelte 
Ting og den enkelte Sag udtages ved Lodtræk• 
ning. Ingen kan kaldes til Nævning som ikke 
er optaget paa Grundlisten. G r u n d I i s t e ' 
U d v a I g. Valg til Grundlisten foregaar paa 
Færøerne indenfor hvert Syssel. Valgene til 
Grundlisten foretages af U d v a I g paa 5 til ved• 
kommende SysseJs Folketingsvælgere hørende 
Mænd eller Kvinder. Udvalgene, der dannes for 
4 Aar ad Gangen, bestaar af l af Præsidenten for 
Østre Landsret udnævnt Medlem som Formand, l 
af Underretsdommeren udnævnt Medlem og 3 af Lag• 
tinget vedForholdstalsvalg valgte Medlemmer. De 
saaledes udnævnte og valgte er pligtige at over• 
tage Hvervet. Der vil tilgaa Udvalgenes Formænd 
Meddelelse om, hvem der iøvrigt er udnævnte og 
valgte til Medlemmer. V a I g t i l G r u n d • 
l i s t e n. Valgene til Grundlisten foretages h v e r t 
A a r , og maa for at kunne være tilendebragt i 
behørig Tid foregaa i d e n s i d s t e H a l v d e l 
a f N o v e m b e r M a a n e d. Valgene foretages 
af de ovenfor nævnte Udvalg i l u k k e d e 
M ø d e r, som berammes af Udvalgenes Formænd. 
Saafrcmt der ikke i det første Møde opnaas Enig• 
hed mellem Udvalgets Medlemmer om Valget af 
det fornødne Antal Personer, afholdes en senere 
Dag et nyt Møde, hvor ethvert Medlem da kan 
forlange, at Udvælgelsen foregaar saaledes, at et• 
hvert Medlem udvælger et lige stort Antal, hvor• 
efter et eventuelt overskydende Antal udtages 
efter Reglerne for Forholdstalsvalg. Skal der saa• 
ledes vælges 5 Personer til Grundlisten, kan hver 
af Udvalgets Medlemmer forlange at vælge een. 
Medlemmerne af U d valget skal under Ansvar efter 
Straffelovens § 139 iagttage Tavshed om, hvad der 
foregaar i de lukkede Møder. Meddelelser om, 
hvem der har bragt de enkelte paa Grundlisten 
opførte Personer i Forslag eller afgivet Stemme for 
dem, maa ikke optages i Pressen eller paa anden 
Maade ske offentlig. Overtrædelse heraf straffes 
med Bøder fra 100 til 1000 Kr. Valgene til 
Grundlisten foretages blandt de M æ n d o g 
Kvinder, som er opført paa vedkom• 
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1924 m e n d e S y s s e J s F o J k e t i n g s v a J g l i s l e r 
3. J u li f o r d e t f ø l g e n d e A a r , og som ikke paa 

Grund af legemlige Mangler, saasom Blindhed, 
Døvhed eller Stumhed, eller utilstrækkeligt Kend, 
skab til det danske eller til det færøske Sprog er 
ude af Stand til at fyldestgøre en Nævnings 
Pligter. Til Optagelse paa Grundlisten bør ud• 
vælges Personer, der maa anses for særlig egnede og 
værdige til Nævningehvervet Udvalget er beret• 
liget til at fa a udlaant Sysselels F olketingsvalg• 
lister til Benyttelse ved Valg til Grundlislen. 
Udvalget vælger l Person til Optagelse paa 
Grundlislen for hvert fulde Antal af 100 Indbyg• 
gere i Sysselet og l Suppleant for hvert fulde 
Antal af 200 Indi:Jyggere, regnet efter den sidst 
afholdte almindelige Folketælling, dog i alle Ti], 
fælde mindst 5 samt 2 Suppleanter. Saafreml der 
ikke er Enighed mellem U d valgenes Medlemmer 
om, i hvilken Rækkefølge Suppleanterne skal op• 
tages paa Listen, og dette ikke iøvrigl følger af 
Udvælgelsesmaaden, bestemmes Rækkefølgen ved 
Lodtrækning. U d e l u k k e d e fra Valg til 
Grundlisten er : Ministre, Departementschefer samt 
ligestillede Embedsmænd i Centraladministrationen, 
Medlemmer af Højesteret samt Dommere i Lands• 
retterne og Underretterne, Præsident og Vice• 
præsident i Sø, og Handelsretten, offentlige An• 
klagere, Overøvrigheder(Amtmænd), Politiets Tjene• 
stemænd, Folkekirkens og de anerkendte Trossam• 
funds Gejstlige. Følgende Personer kan b c g æ r e 
s i g f r i t a g n e for Valg: l) Rigsdagsmænd og 
Rigsdagens Tjenestemænd, medens Rigsdagen er 
samlet, 2) Tjenstgørende Militærpersoner, 3) 
ToJd, og Postvæsenets Tjenestemænd, faste 
Brandfolk, saavel som de ved Jernbaner og TeJe, 
grafer saml T eJefoner ansatte Personer, 4) Læger, 
som ikke holder Hjælpelæge, og Fødselshjælper• 
sker, 5) Apotekere, der driver deres Næring 
uden Hjælp af en farmaceutisk Kandidat, 6) Lod, 
ser, 7) eksaminerede Kedelpassere ved de det of, 
fentlige Tilsyn underkastede Dampkedler, 8) de, 
som inden N ævningeaarets Begyndelse, det vil 
sige inden den l. Februar, fylder 65 Aar, 9) de, 
som paa Grund af deres Helbredstilstand eller 
Erhvervs• eller Familieforhold ikke uden Fare for 
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deres Velfærd kan opfylde Nævningepligten, 1924 
10) de, som har fæstet Bopæl i en anden Næv• 3. Juli 
ningekreds, 11) Medlemmer af Sø• og Handels• 
retten i København, 12) Vragerformænd og 
Vragere. Fortegnelse over de til Grundlisten 
valgte skal fremlægges til almindeligt Eftersyn fra 
den l. til den 12. December, begge Dage medregnet, 
paa samme Steder som de i Lov Nr. 127 af 28. 
Aprill916 om Folketingsvalg paaFærøerne omhand• 
lede Valglister fremlægges. Denne Fremlæggelse 
kan ske i Afskrifter, hvis Rigtighed er bekræftet 
af Udvalgets Formand. Tid og Sted for Frem• 
læggelsen b e k e n d t g ø r e s med mindst 8 Da• 
ges Varsel paa den for offentlige Kundgørelser 
paa vedkommende Sted brugelig Maade. End• 
videre skal Udvalget til enhver paa Fortegnelsen 
optagen sende s k r i f t l i g M e d d e l e l s e an• 
gaaende Optagelsen. I n d s i g e l s e r m o d 
G r u n d l i s t e n. I n d s i g e l s e r mod Listen 
eller Begæringer om Fritagelse for Nævninge• 
h verve t skal fremsættes skriftlig for U d valget u n• 
der Angivelse af Grunden, hvorpaa de støttes, 
i n d e n 3 D a g e fra Udløbet af den Tid, i 
hvilken Listen ligger fremme, dog skal Grunde, 
som efter ovensiaaende u d e l u k k e r fra Opta• 
gelse paa Grundlisten, men som maatte være 
blevet upaaagtede eller først er opstaaede efter 
Fristens U d løb tages i Betragtning uden Hensyn 
til Fristen, saalænge Listen ikke er endelig berig• 
liget. Endvidere er Krav paa F r i t a g e l s e af 
Grunde, som først er opstaaede efter Fristens Ud• 
løb, ikke afskaaret. Indsigelse kan f r e m s æ t t e s 
af enhver, som anser sig uden F øje optaget paa 
Listen, eller som efter ovensiaaende mener at have 
Krav paa Fritagelse, saavel som af enhver til 
Folketinget valgbar Beboer af Kommunen, som 
formener at nogen uberettiget er optaget paa 
Listen. De fremkomne Indsigelser p a a k e n d e s 
af Udvalget i et Møde, som afholdes i Løbet af 
de paafølgende 14 Dage. Til dette Møde tilsiges 
med 3 Dages Varsel saavel de, som har fremført 
Anker som de, mod hvem Indsigelse er gjort ; 
en Genpart af den mod de sidstnævnte rettede 
Skrivelse skal leveres samtidig med Tilsigelsen. 
Efter de af Parterne fremlagte Dokumenter og de 

11-3 
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1924 fremstillede Vidners Forklaringer afgøres de op• 
3. Juli siaaede Spørgsmaal ved Udvalgets Kendelse og 

skriftligt Svar tilstilles Klagerne. Naar nogen af 
de paa Listen opførte udskydes ved U d valgenes 
Afgørelse, træder den paa Listen først opførte 
Suppleant i den udelukkedes Sted, uden at der i 
den Anledning skal foretages Valg af en ny 
Suppleant. Udvalgets Kendelse kan af den, hvem 
den gaar imod, i n d a n k e s til det Udvalg, som 
nedsættes i Nævningekredsen for 3 Aar ad Gan• 
gen i Anledning af Aarslistens Dannelse (A a r s ' 
l i s t e' U d v a l g e t), og som forestaas af en af 
Kongen beskikket Formand, angaaende hvis Ud• 
nævnelse der sker Bekendtgørelse. Den, som vil 
paaanke en Kendelse, skal inden 3 Dage efter 
Kendelsens Afsigelse gøre Meddelelse herom til 
Grundliste•Udvalget, som derefter ufortøvet vil 
have at indsende Afskrift af vedkommende Ken• 
deJse med fornødne Oplysninger til Aarsliste• 
Udvalgets Formand. Indsendelse af Grund• 
l i s t e n. Den efter Afgørelsen af fremsendte 
Indsigelser berigtigede Liste underskrives af Grund• 
liste• Udvalgets Formand og i n d s e n d e s af ham 
i n d e n l. J a n u a r til F ormanden for Aarsliste• 
Udvalget. Efter Listens endelige Berigtigelse, kan 
der ikke ske nogen Ændring af den uden ifølge 
Aarsliste•Udvalgets Afgørelse. Dersom hidtil 
upaaagtede eller senere opstaaede Grunde, som 
u d e l u k k e r nogen paa Grundlisten opført Per• 
son fra Nævningehvervet, efter Listens endelige 
Berigtigelse maatte komme til Grundliste•Udval• 
gets Kundskab, skal derom enten ved Indsendelsen 
af Listen, eller senere saa snart ske kan, gøres 
Meddelelse, ledsaget af fornødne Oplysninger, til 
Formanden for Aarsliste.Udvalget, saafremt der 
enten endnu ikke har fundet Lodtrækning til 
denne Liste Sted, hvilket skal være foregaaet in• 
den l 5. J a n u a r, eller den paagældende ved 
Lodtrækningen er blevet optaget paa Listen. 
Herom skal Grundliste•Udvalget samtidig under• 
rette den, om hvis Udelukkelse der er Tale. 
S l u t n i n g s b e m æ r k n i n g e r. Grundliste• Ud, 
valget vil have af føre en F o r h a n d l i n g s b o g , 
i hvilken indføres en kort Beretning om Valget 
og om Udvalgets Afgørelse af fremsatte Indsigel• 
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ser og Begæringer, og som forsynes med Udval• 1924 
gets Underskrift. Udvalgets Medlemmer er be• 3. Juli 
rettigede til Befordringsgodtgørelse efter Regning, 
dog saafremt Fartøj bestemt til Personbefordring 
kan anvendes, ikke udover den for saadan Befor• 
dring gældende Takst, og iøvrigt ikke udover 30 
Øre pr. løbende km. Udvalget vil kunne faa de 
hertil medgaaede U d g i f t e r samt Udgifter til 
Anskaffelse af F orhandlingsbog, Papir, Porto og 
til Bekendtgørelse af Grundlisterne refunderede af 
Statskassen, naar dokumenteret Opgørelse snarest 
muligt efter den l. Januar indsendes til Aarsliste• 
Udvalgets Formand. Andre Udgifter vil ikke 
kunne faas refunderede. F o r s ø m m e l s e ved 
Listernes Tilvejebringelse eller Indsendelse eller 
med nogen anden af de Grundliste•Udvalget efter 
ovensiaaende paahvilende Forretninger kan paa• 
drage T vangsbøder og Strafansvar. 

Justm. Skr. (Nr. 117) ang. Retsplejeloven. 4. Juli 
I Anledning af, at Lov Nr. 90 af 11. April 1916 
om Rettens Pleje, jfr. Lov for Færøerne Nr. 164 
af 4. J u ni 1924, med dertil hørende Tillægslove 
træder i Kraft paa Færøerne den l. Oktober 1924, 
skal man meddele, at følgende Cirkulærer m. v. 
fra det nævnte Tidspunkt vil være at anvende paa 
Færøerne, dog med de nedennævnte Ændringer: 
l. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 136 af 5. Juli 
1919 angaaende Indsendelse af Sporteljournaler til 
Revision. 2. Justitsministeriets Cirkulære N r. 
138 af 11. Juli 1919 l. og 2. Stykke angaaende 
Autorisation af Retsbøger m. v. 3. J ustitsmini• 
stedets Cirkulære Nr. 162 af 14. August 1919 
angaaende Formen for den højtidelige Erklæring, 
der skal afgives af Stævningsmænd. 4. J ustitsmini• 
steriets Cirkulære Nr. 165 af 15. August 1919, 
næstsidste og sidste Stykke om Politiprotokoller 
og Politifuldmægtige. 5. Justitsministeriets C ir• 
kulære Nr. 177 af 12. September 1919 angaaende 
Blanketter til Forligskommissionernes Udfærdigelse 
af Forligsindkaldelser, dog at Ordene «hvis Gen• 
stand er en Fordring, lydende paa en bestemt 
Pengesum» udgaar. 6. Justitsministeriets Cirku• 
lære Nr. 195 af 16. September 1919 angaaende 



36 Justm. Skr. ang. Retsplejeloven 

1924 gratis Sagførerhjælp i Alimentationssager, dog at 
4. J u li Ordene «Sagfører» og «en af de til U d førelse af 

benificerede Sager antagne Sagførere» i første 
Stykke og «Sagførerhjælp» i første og andet 
Stykke ændres til henholdsvis «en kvalificeret 
Person» og «sagkyndig Bistand». 7. J ustismini' 
steriets Cirkulære Nr. 198 af 22. September 1919, 
2. Stykke, angaaende Rejsetilladelse for Politi' 
mestre. 8. Cirkulære Nr. 208 af l. Oktober 
1919 fra Præsidenterne i Højesteret samt i Østre 
og Vestre Landsret angaaende Samkvem med Ti], 
talte, der er fængslet under Straffesager, som er 
tingfæstet ved Højesteret eller en af Landsretterne. 
9. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 222 af 8. 
Oktober 1919 angaaende Forholdet mellem Amt' 
mænd og Politimestre, og Amtmændenes Forret' 
ninger vedrørende Fængselsvæsenet. 10. Justits' 
ministeriets Cirkulære Nr. 261 af 2. November 
1919 angaaende Rejsetilladelse til Underretsdommere, 
dog at Ordene «vedkommende Landsrets Præsi' 
den t» ændres til «Amtmanden». 11. J ustitsmini' 
steriets Cirkulære Nr. 268 af 12. November 1919 
angaaende Tilsynet med Overholdelsen af Betin' 
geJserne for meddelte betingede Benaadninger, dog 
at den nævnte Tilsynspligt paa Færøerne udøves 
af Politimesteren, hvem det fornødne Materiale 
vil være at tilstille. 12. Justitsministeriets Cirku' 
lære Nr. 271 af 18. November 1919 om Ophør 
af Retten til at drive Sagførervirksomhed. 13. 
Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 275 af 22. Novem' 
ber 1919 angaaennde Henvendelser om Retshand• 
lingers Foretagelse i en anden Retskreds. H. 
Justitsministeriets Cirkulære Nr. 291 af 17. De' 
cemher 1919 angaaende Udstedelse af Straffekort 
og Opbevaring af Akter i Straffesager. 15. Justits' 
ministeriets Cirkulære Nr. 319 af 16. December 
1919 angaaende Behandlingen af Alimentations' 
sager. 16. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 321 
af 19. December 1919 angaaende Uddeling af 
Gratialer af Pølitikasserne. 17. Justitsministeriets 
Cirkulære Nr. 322 af 22. December 1919 angaa' 
ende Optagelse af Forhør og Rapporter i krimi' 
n elle Sager. 18. Justitsministeriets Cirkulære N r. 
20 af 5. Februar 1920 angaaende Udredelsen af 
Udgifter til Vederlag og Diæter til beskikkede 
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offentlige Forsvarere. 19. J ustitsmininisteriets 1924 
Cirkulære Nr. 45 af 3. Marts 1920 angaaende 4. Juli 
Indsendelse af Forhør angaaende dødfundne Per' 
soner, Brandforhør og Søforhør, dog at Forhørene 
vil være at indsende direkte af Politimesteren, 
naar han har truffet Afgørelse af, om der skal 
foretages videre i Sagen. 20. Justitsministeriets 
Cirkulære Nr 163 af 8. Juni 1920 angaaende Ud' 
færdigeise af Domsudskrifter, der skal forkyndes 
for Tiltalte. 21. Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 
243 af 10. September 1920 angaaende rettidig 
Udnyttelse af Retsplejelovens Frister for Anke og 
Kære. 22. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 74 
af 11. Marts 1921 angaaende Fuldbyrdelse af 
Bødestraffe. 23. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 
75 af 11. Marts 1921 angaaende Anklageskrift ved 
Bødeforelæg. 24. J ustistsministeriets Cirkulære 
Nr. 182 af 20. September 1922 angaaende Rets' 
afgifter for Afgørelse af T vistigheder under Skifte' 
behandling. 25. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 
276 af 2. December 1922 angaaende gratis Ind' 
rykning i Statstidende af visse offentlige Stævnin' 
ger i Alimentationssager. 26. Rigsadvokatens 
Cirkulære Nr. 82 af 26. Marts 1923 angaaende 
betinget Eftergivelse eller Formildelse af idømt 
Straf. 27. Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 232 af 
3. Oktober 1923 angaaende Overtrædelse af Lov' 
bestemmelser, det paahviler en særlig offentlig 
Myndighed at vaage over. 

(Minist.) 

Skr. ang. Opstilling af Radiomodtagere 23. Juli 
(fra Ministeriet for offentlige Arbejder) - - -
meddele Tilladelse til Opstilling af en Radiomod, 
tager paa Vilkaar : a t Modtageren er saaledes 
konstrueret, at det er udelukket, at den kan 
fremkalde Svingninger i Antennen og derved 
ødelægge Modtagelse for omkringliggende Mod' 
!agere, a t Installationen til enhver Tid kan 
kontrolleres af Telegrafvæsenet, saaledes at 
Udgifterne ved en saadan Kontrol godtgøres 
Telegrafvæsenet af Ejeren efter Regning, a t 
Installationen udelukkende anvendes til Mod, 
tageise og ikke under nogen Omstændigheder til 



38 Skr. ang. Radiomodtagere 

1924 Afsendelse, a t Tilladelsen til enhver Tid kan 
23. Juli tilbagekaldes og Installationen fordres fjernet -

eventuelt fiernes ved T eJegrafvæsenets Foranstalt• 
ning paa Ejerens Bekostning, samt a t Ejeren 
erklærer sig beredt til at efterkomme enhver For• 
skrift - derunder ogsaa om Afgifts Erlæggelse 
- som i Henhold til fornævnte Lov 1) maatte blive 
given af Ministeriet for offentlige Arbejder eller 
Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet. Deres 
Anerkendelse af foransiaaende Vilkaar for Statio• 
nens Oprettelse bedes snarest tilstillet nærværende 
Generaldirektorat. 

(U tr.) 

29. Aug. Lagtingsbeslutn. om Landbrugskonsulen• 
tens Rejsegodtgørelse. Af Amtsrepartitions• 
fonden tillægges der indtil videre Landbrugskon• 
sulenten paa Færøerne et Tilskud til Rejseudgifter 
paa 300 Kr. imod, at der af Statskassen ydes et 
tilsvarende Tilskud i samme Øjemed. 

(Lagtingst.) 

16. Sept. Forretningsorden for Færøernes Lagting.2) 

Almindelige Bestemmelser. §l. Naar 
Lagtinget sammentræder efter nye Valg, leder 
Aldersformanden Tingets Forhandlinger, indtil 
Prøvelse af Valgene og Valg af Formand og 
Næstformand har fundet Sted. Prøvelsen fore• 
tages af 6 Medlemmer, som dertil af Aldersfor• 
manden opfordres. Disse Medlemmer gennem• 
gaar i to Afdelinger Valgbrevene for de Medlem• 
mer, der er valgt henholdsvis for Norderøerne, 
Østerø, N ordstrøm ø og Vaagø, samt for Syd, 
strømø, Sandø og Suderø, og undersøger Rigtig• 
heden af de af Amtmanden i Henhold til Lag• 
tingslovens §§ 12 og 13 foretagne Beregninger, 
samt gør Indstilling til Tinget. Indstillingerne 
kan fremsættes mundtlig, og Tinget kan ved Af• 
stemning tage Beslutning om V algen e i samme Møde, 
hvori Indstillingerne fremsættes. Beslutning om Valgs 
Gyldighed eller U gyldighed tages ved Afstemning for 

l) Lov Nr. 166 af l. Maj 1923. 
2) Jfr. Lov Nr. 124 af 28. Marts 1923 § 16. 
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og imod Anerkendelsen af dets Gyldighed. Med• 1924 
lemmer, hvis Valg ikke er godkendt, kan ikke 16. Sept. 
være Medlemmer af Udvalg, ej heller deltage i 
Tingets Forhandlinger eller Afstemninger; dog 
kan de ved Prøvelsen af Valgene deltage i For• 
handlingerne og afgive Stemme, indtil deres eget 
Valg er forkastet eller Godkendelsen udsat. § 2. 
Tinget vælger en Formand, en Næstformand og 
to Sekretærer. Ingen kan uden Tingets Samtykke 
undslaa sig for at modtage Valget. Formanden, 
Næstformanden og Sekretærerne kan derimod, 
hvis de vælges til Medlemmer af noget Udvalg, 
undslaa sig for at modtage saadant Valg. Valgene 
foretages ved hver Lagtingssamlings Begyndelse 
og ved Genoptagelse af en ved Lagtingets Op• 
løsning afbrudt Samling. Valg af Formand skal 
endvidere ske, naar 7 Medlemmer skriftlig og med 
mindst 3 Dages Varsel forlanger det. § 3. Valg 
af Formand og Næstformand foregaar ved For• 
holdstalsvalg saaledes, at den først valgte er For• 
mand og den næst valgte er Næstformand. Hvis 
2 eller flere Grupper er lige store, gør Ladtræb 
ning Udslaget mellem dem. § 4. Formanden 
leder Forhandlingerne i Lagtinget og sørger for, 
at god Orden vedligeholdes. Vil Formanden tage 
videre Del i Forhandlingerne end den, der hører 
til Formandens Virksomhed som saadan, herunder 
at gengive Indholdet af en Sag eller et Forslag, 
maa han overlade Ledelsen til Næstformanden. 
Han modtager alle Meddelelser til Tinget og 
forestaar dets Udfærdigelser. F ormanden eller -
hvis en saadan ikke findes - Amtmanden fast• 
sætter Tid og Sted for den ordentlige Samlings 
Aabning jfr. Lagtingslovens § 16, l. Stk. § 5. 
I Formandens Forfald træder Næstformanden -
og i dennes Forfald Sekretærerne efter deres Al• 
der som saadanne - i alle Henseender i hans 
Sted. Er heller ingen af Sekretærerne til Stede, 
ledes Mødet af det efter Aar ældste tilstedeværende 
af Tingets Medlemmer. § 6. Valg af Sekretærer 
foregaar ved Forholdstalsvalg, jfr. § 3. § 7. 
Sekretærerne fører under Formandens Tilsyn en 
kortfattet Protokol, hvori Forhandlingernes Gen• 
stand og U d fald optages. Protokollen oplæses 
ved Begyndelsen af det følgende Møde og under• 
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1924 skrives derefter af Formanden og en af Sekretæ• 
16. Sept. rerne. Indsigelser mod Protokollens Rigtighed 

skal straks fremsættes og afgøres derpaa af Tinget 
ved Afstemning uden foregaaende Diskussion og 
efter Formandens Forslag. § 8. Sekretærerne 
samler Stemmerne ved Afstemninger efter først 
selv at have afgivet deres Stemmer. U d faldet 
meddeles Formanden, som derefter bekendtgør det 
for Tinget. Ligeledes besørger de under For• 
mandens Ledelse Tingets Korrespondance og U d, 
færdigelser, hvilke underskrives af Formanden og 
en af Sekretærerne. Forretningerne fordeles meJ, 
lem dem efter Aftale med Formanden. Til Med, 
hjælp for Sekretærerne ved Udførelsen af det 
dem paahvilende Hverv, kan Formanden antage 
en dertil skikket Person, der ikke maa være Med• 
lem af Tinget. § 9. Enhver Sag, der indkommer 
til Lagtinget, bliver af Formanden at anmelde og 
fremlægge senest i det tredje Møde efter, at den 
er indkommet til Tinget. Et Andragende, som 
ikke er indkommet inden Ugedagen efter Tingets 
Aabning, kan kun sættes under Behandling, naar 
Tinget dertil giver sit Samtykke efter § 39 ved en 
Afstemning, som skal foretages uden Forhandling 
i det første Møde efter Andragendets Fremlæg' 
gelse ; ellers udsættes det til den paafølgende 
Lagtingssamling. § 10. Formanden bestemmer 
ved Slutningen af hvert Møde Dagsordenen for 
næste Møde. Dog kan den fastsættes ved Tingets 
Beslutning, naar 6 Medlemmer skriftlig forlanger 
det og gør Forslag om en bestemt Dagsorden. 
- Formanden kan, naar Dagsordenen. ikke er 
fastsat ved Tingets Beslutning, forandre Række• 
følgen af de paa den opførte Sager eller lade en 
paa Dagsordenen opført Sag udgaa, naar han 
meddeler Tinget sine Grunde derfor ; men han 
kan kun, naar Tinget dertil giver sit Samtykke 
efter § 39, lade en Sag foretage, som ikke er op• 
ført paa Dagsordenen. U d v a l g. § 11. Tinget 
kan nedsætte saavel vedvarende Udvalg, til hvilke 
Sager af et vist Slags blive at henvise, som Ud, 
valg for enkelte Sager, til hvilke dog ogsaa senere 
nye Sager kunne henvises, naar deres Genstand 
staar i Sammenhæng eller er beslægtet med den 
tidligere Sag. Paa ethvert T ri n af en Sags B e• 
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handling kan et Udvalg nedsættes eller Sagen 1924 
henvises til Prøvelse af et allerede nedsat Udvalg. 16. Sept. 
Sker dette under en alt paabegyndt Behandling, 
stilles dens Fortsættelse derefter i Bero. § 12. 
Til at afgive Betænkning og fremsætte Forslag i 
de almindelige kommunale Sager nedsættes ved 
hver Lagtingssamlings Begyndelse følgende Udvalg: 
l. Udvalg af 5 Medlemmer for de Kirkefonden 
og Kirkens Styrelse vedkommende Sager (Kirke• 
udvalget). 2. Udvalg af 3 Medlemmer før de 
Sager, som vedkomme Landkommunerne i Alminde• 
lighed (Det kommunale Udvalg). 3. Udvalg af 
7 Medlemmer for de Sager, som vedkomme : 
a) Amtsrepartitionsfonden. b) Amtsfattigkassen. 
c) Den økonomiske Fond. d) De øvrige under 
Lagtingets Decision hørende offentlige Kasser 
(Budgetudvalget). 4. Udvalg af 3 Medlemmer 
for de forskelligartede Sager, som henvises til 
samme. 5. Udvalg af 3 Medlemmer, der skal 
afgive Betænkning angaaende de af Amtmanden 
paa Tingets Vegne afgjorte Sager. § 13. Udval• 
gel vælger umiddelbart efter sin Sammentræden 
en Formand, der, naar ikke andet vedtages af 
U d valget, skal være sammes Ordfører. Det af• 
giver en Betænkning, som skal være fremlagt 
trykt eller i mindst 3 Afskrifter 2 Gange 24 Ti• 
mer, inden den kan foretages i Tinget. Æ n • 
d r i n g s f o r s l a g. § 14. Ændringsforslag til 
Forslag, som er under Behandling, maa indleveres 
til Formanden saa betimelig, at de i mindst 3 Af, 
skrifter kan fremlægges i et Møde Dagen førend 
de foretages. Ændringsforslag om Deling af Af, 
stemningen over en Lovparagraf eller et andet 
oprindeligt Forslag kan dog stilles mundtligt, og 
lige indtil Paragraffen eller Forslaget sættes under 
Afstemning. Underændringsforslag (Forslag til 
Forandring i Ændringsforslag) kan fremsættes ved 
Begyndelsen af det Møde, hvori de sættes under 
Forhandling. Af Udvalget i sin Helhed og af 
Amtmanden kan ogsaa Ændringsforslag stilles 
med samme korte Frist, men af andre kun, naar 
Tinget dertil giver sit Samtykke. Med Tingets 
Samtykke kan ogsaa Ændringsforslag, og U n der• 
ændringsforslag, som stilles under Mødet, komme 
til Behandling. Til Fremsættelse af U nderæn• 
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1924 dringsforslag kræves i intet Tilfælde mere end een 
16. Sept. Forslagsstiller. Naar et Forslag, et li:':ndrings• 

forslag eller et U n derændringsforslag tages tilbage, 
kan det umiddelbart efter optages af en anden 
(et Medlem eller Amtmanden). B e h a n d l i n g 
af Sager vedkommende Lovgivnings• 
væsenet og af andre Sager, hvorover 
Lagtingets Betænkning af Regerin• 
g e n e r f o r I a n g t. § 15. Ingen Betænkning, 
der af Regeringen er affordre! Lagtinget, ejheller 
noget Andragende fra Tinget om Forandring i 
Lovgivningen kan endelig vedtages, forinden Sa• 
gen har været undergivet 3 Behandlinger i Tinget. 
Lovforslag, affattede i Lovform, hvad enten de 
forelægges af Regeringen eller de indgives af et 
af Tingets Medlemmer, skulle være omdelte til 
samtlige Medlemmer 2 Dage, før de kunne fore• 
tages til Behandling i Tinget. § 16. Ved f ø r s t e 
B e h a n d l i n g af et Lovforslag forhandles dette 
i dets Almindelighed. Er Lovforslaget ikke fore• 
lagt af Regeringen, afstemmer Tinget om, hvor• 
vidt det skal videre fremmes. Vedtages det at 
fremme Forslaget, eller Lovforslaget er forelagt 
efter Regeringens Ordre, afgives det til et Udvalg, 
der efter Tingets Bestemmelse skal bestaa af ind• 
til 7 Medlemmer. Fremkommer et Lovforslag fra 
et efter den foreløbige Behandling af en Sag ned, 
sat Udvalg, betragtes Sagens foreløbige Behand• 
lin g som første Behandling af Lovforslaget j fr. § 
23. § 17. Ved anden Behandling, som 
ikke maa finde Sted før 2 Dage efter, at Udval• 
gets Betænkning er bleven omdelt til Medlemmerne, 
drøftes Lovforslagets enkelte Paragraffer med der• 
til hørende Ændringsforslag i saadanne Afsnit, 
som Formanden maatte finde passende. U middel• 
bart efter Forhandlingen af hvert Afsnit skrides 
til Afstemning over sammes Paragraffer og de 
dertil hørende Ændringsforslag. For saa vidt 
Forslaget ikke er forelagt af Regeringen, afstem• 
mes til Slutning om, hvorvidt det i den saaledes 
fremkomne Form skal overgaa til tredje Behand, 
!ing. § 18. Ved t r e d j e B e h a n d l i n g , 
der ikke maa finde Sted før 3 Dage efter den 
anden Behandlings Slutning, og hvortil Ændrings• 
forslag kun kunne stilles af Udvalget, et eller 
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flere Medlemmer af dette, mindst 4 andre Med• 1924 
lemmer af Tinget i Forening eller Amtmanden, 16.Scpt. 
forhandles Lovforslaget med de til samme stillede 
Ændringsforslag paragrafvis eller i saadanne Af, 
snit, som Formanden bestemmer, og foretages 
derpaa Afstemning over de enkelte Paragraffer, 
efterhaanden som Forhandlingerne om hver Para• 
graf eller hvert Afsnit er sluttet ; dog blive de 
Paragraffer, hvortil intet Ændringsforslag er stillet, 
uden Afstemning at anse som vedtagne, naar 
Formanden ikke finder Afstemning fornøden, og 
ingen forlanger Afstemning foretaget. Til Slut• 
ning bringes Lovforslaget i dets Helhed 
under Forhandling og derpaa til Afstemning, efter 
at en af Sekretærerne under Formandens Ledelse 
har affattet Lovforslaget i Henhold til samtlige 
foregaaende Afstemninger, og samme, - for saa 
vidt Formanden eller i det mindste 4 Medlemmer 
finde det nødvendigt, - er blevet oplæst. § 19. 
Naar Afstemning har fundet Sted over et Lov• 
forslag eller anden Sag, hvorover Lagtingets Be• 
tænkning af Regeringen er forlangt, eller et iøv• 
rig~ i Tinget fremkommet Forslag til Forandring i 
Lovgivningen er blevet vedtaget, har Ordføreren 
for det U d valg, der har været nedsat i Sagen, at 
affatte Lagtingets motiverede Indstilling til ved• 
kommende Ministerium efter det U d fald, som 
Sagen har faaet, hvorefter Indstillingen i et føl• 
gende Møde bliver at oplæse i Tinget. Naar 
Indstillingen af Tinget er godkendt, underskrives 
den foruden af Formanden ogsaa af Ordføreren 
samt paraferes af den ene af Sekretærerne. Der 
kan til Protokollen fremlægges en særlig Motive• 
ring af Forslag, der ikke er vedtaget. B e h a n d • 
l i n g a f a n d r e S a g e r. § 20. De under 
Lagtingets Decision hørende Regnskaber samt 
Andragender og Meddelelser, der angaar de under 
Tinget henlagte offentlige Kasser, eller som ved• 
komme Landkommu11ernes økonomiske Bestyrelse, 
afgives til de af Tinget valgte siaaende Udvalg, 
hvortil de høre (§ 12). Anses det tvivlsomt, til 
hvilket U d valg en af de omhandlede Sager bør 
afgives eller dens Beskaffenhed iøvrigt dertil giver 
Anledning, bringes Sagen under en foreløbig 
Forhandling. Andre Andragender og Forslag 
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1924 undergives en foreløbig Behandling i Tinget. 
16. Sept. § 21. Ingen Udgiftsbevilling vedrørende nogen 

under Tinget henlagt offentlig Kasse kan endelig 
vedtages, førend Forslag desangaaende, stillet af 
et U d valg eller af et eller flere andre Medlemmer 
af Tinget, har været undergivet 2 Behandlinger, 
af hvilke den sidste ikke maa finde Sted før 3 
Dage efter den futegaaende Behandlings Slutning. 
§ 22. Under den foreløbige Behandling, hvørtil 
en Sag er bleven ansat, og som kan finde Sted 
den paafølgende Dag efter, at Sagen har været 
fremlagt i Tinget, behandles Sagen i sin Alminde• 
lighed. Der kan, naar over Halvdelen af Tingets 
Medlemmer stemme derfør, efter mundtligt For• 
slag af et Medlem vedtages, at der skal gives et 
til Protokollen formuleret Svar, jfr. dog § 21. I 
saa Fald er en indgaaende og omfattende Behand• 
lin g tilladt. Bliver et saadant ikke vedtaget, og Sagen 
ikke heller henvises til et Udvalg, overgaar Sagen 
til Behandling og Afgørelse i et følgende Møde. 
§ 23. Er Sagen bleven behandlet i et Udvalg, 
bliver den, efter at Udvalgsbetænkningen er af, 
givet, at undergive 2 Behandlinger i Tinget, naar 
det maa antages, at den vil kunne føre til en Ind, 
stilling til Regeringen eller til en Udgiftsbevilling 
fra nogen under Tinget henlagt offentlig Kasse, 
eller det efter Forslag af Formanden vedtages af 
Tinget, j fr. §§ 17 og 18. I andre Tilfælde under• 
gives den kun en Behandling ; dog kan det under 
selve Forhandlingen i Tinget af F ormanden b e, 
stemmes eller efter Forslag af et Medlem vedtages, 
at Behandlingen af Sagen eller et enkelt Punkt 
under samme skal udsættes til et følgende Møde. 
§ 24. Godkender Tinget en Indstilling til Rege• 
ringen, bliver der med Hensyn til dennes Affat• 
telse m. v. at forholde i Overensstemmelse med 
foransiaaende § 19. F o r h a n d l i n g e n. § 25. 
Ethvert Medlem, der har forlangt og erholdt 
Ordet, taler siaaende fra sin Plads og henvender 
stedse Talen til Formanden. § 26. Intet Foredrag 
maa ske ved Oplæsning af skrevne Udarbejdelser. 
§ 27. Formanden giver i Reglen Medlemmerne 
Ordet i den Orden, hvori de forlange det; dog 
kan han herfra gøre Undtagelser med Hensyn til 
Ordføreren eller for at lade et Medlem fremsætte 
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en kort Berigtigelse eller gøre en personlig Be• 1924 
mærkning. Amtmanden er berettiget til under 16. Sept. 
Forhandlingerne at forlange Ordet, saa ofte han 
vil, samt til at stille Forslag, idet han i øvrigt iagt• 
tager Forretningsordenen (Lagtingslovens § 1). 
§ 28. Ethvert Medlem er pligtigt til at undw 
kaste sig Formandens Kendelse angaaende Over• 
holdelsen af den fornødne Orden og kan gøre 
Formanden opmærksom paa, naar denne af andre 
er tilsidesat. Naar et Medlem i samme Møde er 
kaldet 2 Gange til Orden, kan efter Formandens 
Førslag Tinget aldeles nægte ham Ordet i dette 
Møde. Skulde almindelig Uorden øpstaa, paa• 
ligger det Formanden midlertidigt at afbryde 
Mødet eller, om nødvendigt, aldeles at hæve det. 
§ 29. Bifalds• og Mishags•Ytringer af Tingets 
lVIediemmer anses som stridende mod god Orden. 
§ 30. Finder Formanden, at Forhandlingerne 
drages utilbørlig i Langdrag, kan han foreslaa deres 
Afslutning, som da afgøres af Tinget uden For• 
handling. Ligeledes kunne 4 Medlemmer forlange 
sat under Afstemning, om Afslutning skal finde 
Sted. Disse Medlemmers Navne optages i Proto• 
kollen. V a l g o g a n d r e A f s t e m n i n g e r. 
§ 31. Tinget kan ikke tage nogen Beslutning, 
naar ikke i det mindste Halvdelen af dets Med• 
lemmer er til Stede og deltager i Afstemningen 
ved at stemme for eller imod. En Beslutning er 
vedtaget, naar flere har stemt for end imod For• 
slaget, jfr. §§ 9, 10, 22, 33, 34, 35 og 39. Afgives 
der ved en Afstemning lige mange Stemmer for 
og imod et Forslag, er dette bortfaldet. § 32. 
Afstemningernes Omfang, Orden og indbyrdes 
Forhold bester.J.mcs af Formanden eller, saafremt 
4 Medlemmer forlange det, af Tinget, efter at et 
af de 4 Medlemmer og Formanden hver een Gang 
have udtalt sig. Dog kan et Medlem begære Af, 
stemningen over et Ændringsforslag delt; Begæ• 
ringen skal være fremsat, inden Afstemningen 
begynder (jfr. § 10). § 33. Formanden er be• 
myndige! til i alle Tilfælde, hvor han har Grund 
til at antage, at der er Enstemmighed, at erklære 
et Afstemningspunkt - dog med Undtagelse af 
den endelige Vedtagelse af et Lovforslag eller et 
andet selvstændigt Forslag - for afgjort uden Af, 
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1924 stemning, naar ingen begærer saadan foretaget. 
16. Sept. løvrigt sker Afstemningen ved, at Ivledlemmerne 

rejser sig fra deres Pladser eller bliver siddende, 
og bør da altid bestaa af Prove og Modprøve. 
Viser der sig ikke ved denne Afstemning et ti], 
strækkeligt Stemmetal, foretages Afstemning ved 
Navneopraab. Ligeledes er Formanden berettiget 
til at lade foretage N avneopraab enten straks eller 
efter en Afstemning paa almindelig Maade, naar 
dennes Udfald efter Sekretærernes Beretning fore' 
kommer ham tvivlsom. N avneopraab kan ogsaa 
inden Prøvens Begyndelse forlanges af 4 Med' 
lemmer, hvis Navne da optages i Protokollen. 
§ 34. Valg af Mænd til de offentlige Bestillin' 
ger, som besættes af Lagtinget, foregaar efter 
mundtligt Forslag af et Medlem, naar tre Fjerde' 
dele af de tilstedeværende Medlemmer derom er 
enige. Forholdstalsvalgmaaden anvendes i alle 
Tilfælde, hvor der skal vælges flere end een, jfr. 
Lagtingsloven § 16 Stk. 6. Den udføres efter 
følgende Regler: Tingets Medlemmer deles efter 
Grupper, hver for sig omfattende alle dem, der 
for det enkelte Tilfælde, for en vis Tid eller ind' 
til videre har anmeldt for Formanden at ville 
stemme sammen. Hver Gruppes Medlemstal op' 
føres derefter paa en særskilt Liste, og Anta!let 
deles paa Listen, med l, 2, 3 osv., indtil hver 
Listes Stemmetal er delt med et Tal saa stort 
som de Antal, der i det højeste kan ventes at 
blive den til Del. De største af det saaledes frem' 
komne Delingstal giver den Gruppe, som det er 
tilfalde!, Ret til Pladsen som Nr. l blandt de 
valgte, det næststørste giver Ret til Pladsen som 
Nr. 2 og saaledes videre, indtil man har naaet 
det fulde Antal, som skal vælges. Er Delingstal 
lige store, afgøres Rækkefølgen ved Lodtrækning. 
Naar det paa denne Maade er udfundet, hvor 
mange der ved det paagældende Valg tilkommer 
hver enkelt af de for Formanden anmeldte Grup' 
per, har hver saadan Gruppe straks at meddele 
Formanden, hvem den ønsker valgt, og deres 
Navne meddeles da af Formanden til Tinget. 
N a ar kun en skal vælges, kræves til V al g over 
Halvdelen af de ved udfyldte Stemmesedler af, 
givne Stemmer. Opnaas intet saadant Stemmetal 
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ved første Afstemning foretages nyt frit Valg. 1924 
Vindes da ej heller den forlangte Stemmeflerhed, 16. Sept. 
foregaar Afstemning mellem to. Ved den 3die 
Stemmeafgivning kommer i Betragtning de, som 
fik flest Stemmer ved 2den Afstemning, og saa• 
ledes, at, dersom flere ved denne Afstemning fik 
lige mange Stemmer, Lodtrækning gør Udslaget. 
Skulde ogsaa ved den bundne Afstemning Stem• 
mclighed opstaa, gør ligeledes Lodtrækning Ud• 
slaget. Enhver Stemmeseddel, der indeholder 
flere N avne, end der skal stemmes paa, eller n o• 
!'(Cl ikke tilstrækkeligt betegnende eller et uved• 
kommende Navn, er ugyldig. § 35. En Beslut• 
ning kan ikke forandres under samme Møde, 
hvorunder den er tagen. Til at forandre en af 
Tinget i samme Samling endelig vedtagen Beslut• 
ning udfordres mindst tre Femtedele af samtlige 
Tingets Medlemmers Stemmer. M ø d e r n e s 
O f f e n t l i g h e d. § 36. Tingets Møder ere 
offentlige. Dog kan Formanden eller 4 Medlem• · 
mer forlange, at alle uvedkommende fjærnes, 
hvorpaa Tinget afgør, om Sagen skal forhandles 
i offentligt eller hemmeligt Møde. § 37. Ad• 
gangen til de offentlige Moder ordnes af Forman• 
den. H vis Tilhørerne ikke forholde sig rolige og 
tavse, kan Formanden lade dem, der forstyrre 
Roligheden, og i fornødent Fald samtlige Til• 
hørere, fjærne. O r l o v. § 38. Intet Medlem 
bør uden Orlov eller gyldigt Forfald udeblive 
fra Tingets Møder. Forfaldet anmeldes for For• 
manden og bliver af ham at bringe til Tingets 
Kundskab. Naar et Medlem ophører at være 
Medlem af Tinget, tager den vedkommende Sted• 
fortræder Sæde i Tinget, jfr. Lagtingslovens § 14. 
A f v i g e l s e r fr a F o r r e t n i n g s o r d e n e n. 
§ 39. Paa Forslag af Formanden eller efter et 
skriftligt indgivet F arslag af 6 Medlemmer kan der 
afviges fra foransiaaende Forskrifter, for saa vidt 
de ikke bero paa Bestemmelser i Lagtingsloven, 
naar mindst tre Fjerdedele af de stemmende der• 
om ere enige ; dog kunne Bestemmelserne i § 21 
kun fraviges, naar mindst tre Femtedele af samt• 
lige Tingets Medlemmer ere enige derom. 
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1924 Anordn. (Nr. 245) om Gennemførelse 
30. Sept. paa Færøerne af Lov Nr. 90 af 11. April 

1916 om Rettens Pleje med dertil hørende 
Tillægslove, jfr. Lov for Færøerne Nr. 164 
af 4. Juni 1924. I Medfør af§§ 19, 26, 33 og 1000, 
3. Stk. i Lov Nr. 90 af Il. Aprill916 om Rettens Pleje, 
j fr. Lov for Færøerne Nr.164af4.Juni 1924 fastsættes 
herved følgende: § l. Hovedtingstedet for F ær• 
øerne er i Thorshavn. Hertil henhører samtlige 
Sysler undtagen Suderø Syssel. Bitingstedet er i 
T veraa. Hertil henhører Suderø Syssel. § 2. 
Ordentlige Retsmøder til Domssagers Behandling 
afholdes Kl. 10 Formiddag paa Hovedtingstedet 
i Thorshavn den første og tredie Tirsdag i hver 
Maaned, dog ikke den første Tirsdag i Januar 
Maaned og ikke i J u ni Maaned. Paa Biting' 
stedet i T veraa afholdes saadanne Retsmøder 6 
Gange aarlig med et Mellemrum af ikke under 
l og ikke over 3 1\laaneder og saaledes, at der i 
hvert Fjerdingaar afholdes mindst et ordentligt 
Retsmøde. Dommeren kundgør i betimelig Tid, 
hvornaar Retsmøderne i T veraa skal finde Sted. 
§ 3. V ed Retten skal føres følgende Bøger : 
R e t s b o g e n, indeholdende en Fremstilling af, 
hvad der er foregaaet i Retten og besluttet af 
denne - forsaavidt angaar Domme og egentlige 
Kendelser, dog kun en Bemærkning om deres 
Afsigelse, j fr. Retsplejelovens §§ 34 og 35. D o m' 
b o g e n , hvori Domme og egentlige Kendelser 
indføres fuldstændigt, jfr. Retsplejelovens § 35, 
5. Stykke. B o g e n , h v o r i o p t a g e s U d ' 
s a g n a f V i d n e r m. fl. under Domsforhand, 
ling i Nævningesager, jfr. Retsplejelovens § 876. 
S t e m m e g i v n i n g s b o g e n, j fr. Retspleje' 
lovens § 214, l. Stykke til Brug i de Tilfælde, 
hvor Retten fungerer som Søret, eventuelt Han' 
delsret, eller som Overpolitiret Der vil herhos 
være at føre særlige S k i f t e b ø g e r, i hvilke 
ogsaa Skiftekendelser og Repartitioner indføres 
fuldstændigt, samt en særlig F o g e d b o g, j fr. 
Retsplejelovens § 525 og A u k t i o n s b o g, j fr. 
Retsplejelovens § 588, sammenholdt med § 525, i 
hvilke Bøger ogsaa henholdsvis Foged, og Auk' 
tionskendelser indføres fuldstændigt, jfr. Rets' 
plejelovens §§ 527 og 590. I Thorshavn vil der 
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yderligere for Politimesteren og udenfor Thors• 1924 
havn for Sysselmændene, være at føre en Bog til 30. Sept. 
Brug under de ved disse foretagne Foged• og 
Auktionsforretninger, jfr. Retsplejelovens §§ 180, 
525 og 602, 2. Stykke og Lov af 1. Juni 1921 
Pkt. 72. S y s s e I m æ n d e n e skal, naar de fun' 
gerer som Politiretsdommere eller Formænd for 
Søretten, jfr. Lov af 1. Juni 1921 Pkt. 5, føre en 
R e t s' og D o m b o g , indeholdende det samme 
som ovenfor fastsat for Retsbogen og Dombogen 
ved Retten. Dog benyttes Rets' og Dombogen 
af Sysselmændene ogsaa som Stemmegivningsbog 
i Søsager. De Bøger, som efter ovensiaaende 
skal føres, autoriseres af Dommeren, jfr. Rets• 
plejelovens § 33, 2. Stykke. Bøgerne skal autori' 
seres til Brug for hele vedkommende Landomraade 
og til Optagelse af Beretning om alle vedkom' 
mende Retshandlinger indenfor dette. Bøgerne 
skal pagineres, gennemdrages og forsynes med 
Segl, og der skal i Autorisationen optages en Be' 
mærkning herom. Bøgerne skal føres i saa mange 
Eksemplarer, som det til enhver Tid anses for' 
nøden!. Der vil intet være til Hinder for at an' 
vende forskellige Eksemplarer af Bøgerne ved 
Rettens forskellige Tingsteder, saa lidt som for 
at benytte forskellige Eksemplarer af Bøgerne til 
Optagelse af Beretning angaaende de forskellige 
Arter af Retshandlinger, saaledes, at f. Eks. nogle 
Eksemplarer anvendes under Sagernes Forbe, 
redeise (Forundersøgelse), andre under Doms' 
forhandlingen, nogle til Brug under den borger• 
lige Retspleje og andre til Brug under Straffe, 
retsplejen. Med Hensyn til Overformynderivæse• 
net har det indtil videre sit Forblivende ved de 
hidtil gældende Regler. § 4. Kgl. Anordning af 
l L Marts 1922 om Nævningers Adgang til at ind, 
stille til Benaadning bringes til Anvendelse paa 
Færøerne, saaledes at Skriftstykket angaaende Be' 
naadning af Dommeren gennem Amtet indsendes 
til Justitsministeren. Denne Anordning træder i 
Kraft den l. Oktober 1924. 

Anordn. (246) om Gennemførelse paa 30.Sept. 
Færøerne af Lov Nr. 90 af 11. April 1916 
om Rettens Pleje. I Medfør af §§ 23 og 723 

11-4 
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1924 Nr. J 1 Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens 
30.Sept. Pleje med dertil hørende Tillægslove, jfr. Lov for 

Færøerne Nr. 164 af 4. Juni 1924 Punkt 7 fast• 
sættes herved følgende: § l. Til Domsbehand• 
lin g af Sager, i hvilke Nævninger skal med• 
virke, afholdes regelmæssigt Ting en Gang i Lø• 
bet af hver 6 Maaneder. Tiden for de oven• 
nævnte regelmæssige Nævningetings Begyndelse 
bestemmes af Dommeren og bringes til alminde• 
lig Kundskab. Endvidere kan Dommeren i Em• 
beds Medfør eller efter Begæring af Politimesteren 
eller af den sigtede bestemme, at der skal af, 
holdes overordentlig Nævningeting. Dommeren 
bestemmer, hvor Domsforhandlingen skal foregaa, 
samt Tiden for Tingets Begyndelse, og bringer 
disse Bestemmelser til almindelig Kundskab. End• 
videre retter Dommeren i betimelig Tid Anmod, 
ning til Formanden for Nævningekredsens Aars• 
listeudvalg om at træffe de nødvendige Foranstalt• 
ninger til Udtagelse af Nævninger for Tinget. 
Den i Retsplejelovens § 23, 3. Stk. omhandlede 
Tingliste affattes af Dommeren, eventuelt med Bi• 
stand af Politimesteren og bekendtgøres af Dom• 
meren ved Opslag paa Tingstedet. § 2. Politi• 
mesteren bemyndiges til - naar ikke særlige Om• 
stændigheder gør sig gældende - uden F orelæg• 
gelse for Rigsadvokaten at undlade Paatale eller 
samtykke i, at en Sag afgøres med en Statskassen 
tilfaldende Bøde, naar der er Spørgsmaal om en 
af følgende Forbrydelser: l) Tyverier fra nær. 
beslægtede. 2) Uforsvarligt Forhold udvist af 
Pantelaanere, Marskandisere, Jernhandlere og lig• 
nende Personer med Hensyn til stjaalne Koster. 
3) Bedragerier af mindre betydeligt Omfang, hvor 
Bedragne ikke ønsker Sigtede straffet. 4) Vold, 
hvor ingen betydelig Skade er sket. 5) Mishand• 
Jing af Ægtefælle, naar denne ikke ønsker Tiltale 
(Strl. § 202). 6) Vold og Fornærmelse mod Po• 
litiet og andre offentlige Bestillingsmænd, naar der 
ikke foreligger Skade af Betydning. 7) Overtræ• 
delse af Straffelovens § 185 i mindre grove TiJ, 
fælde samt 8) Overtrædelse af Straffelovens § 155. 
Samme Bemyndigelse tillægges Politimesteren i 
Tilfælde af Tyverier, hvor det stjaalnes Værdi 
kun er faa Kroner, og hvor de øvrige i Sagen 
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foreliggende Omstændigheder taler derfor. § 3. 1924 
Justitsministeriets Anordninger N r. 131 og 132 af 30. Sept. 
3. Marts 1919 om Bogføring hos Underretsdom• 
mere og Politimestre udenfor København anvendes 
paa Færøerne, dog at det indtil videre har sit 
Forblivende ved de hidtil fulgte Regler om Dom• 
roerens Førelse af Overformynderihovedbogen og 
de hidtil fulgte Regler om Bogføring af den i 
Anordning af 8. November 1921, hvorved Lov 
om Arveafgift af 27. Maj 1908 sættes i Kraft paa 
Færøerne, omhandlede Arveafgift. Denne Anord• 
ning træder i Kraft den l. Oktober 1924. 

Bek. (Nr. 247) om Gennemførelse paa 30.Sept. 
Færøerne af Lov Nr. 90 af 11. April 1916 
om Rettens Pleje. I Medfør af § 109, § 187, 
j fr. § 205 og § 135 i Lov Nr. 90 af 11. April 
1916 om Rettens Pleje med dertil hørende Til• 
lægslove, jfr. Lov for Færøerne Nr. 164 af 4. 
Juni 1924, fastsættes herved følgende : § l. Politi• 
mesteren paa Færøerne har Bolig i Thorshavn. 
§ 2. Der foreskrives følgende Form for den 
højtidelige Forsikring som Vidner og Syns• og 
Skønsmænd under de i Retsplejelovens § 187, 
j fr. § 205 nærmere angivne Omstændigheder af, 
giver i Stedet for Ed : «At jeg under den af mig 
inden Retten afgivne Forklaring har talt den fulde 
Sandhed og intet fortiet, det forsikrer jeg herved 
paa Ære og Samvittighed». Ligeledes foreskriver 
Justitsministeriet herved følgende Form for den 
Forsikring, som Nævninger under de i Retspleje• 
lovens § 866, 4. Stk. nænnere angivne Omstændig• 
heder afgiver i Stedet for Ed: «Det forsikrer jeg 
herved paa Ære og Samvittighed». § 3. J ustits• 
ministeriets Bekendtgørelse Nr. 506 af 23. Septem• 
ber 1919, jfr. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 251 
af 10. November s. A., og Justitsministeriets Cir• 
kulære Nr. 196 af 5. August 1920 om Sagfører• 
hjælp til ubemidlede, vil være at anvende uændret 
paa Færøerne, dog at Fortegnelserne over de fore• 
tagne Henvisninger om Sagførerhjælp vil være at 
indsende direkte til Justitsministeriet, jfr. Cirku• 
lære til samtlige Amtmænd, U nderretsdommere, 
Politimestre og Byraad af 21. Januar 1924. Denne 
Bekendtgørelse træder i Kraft den l. Oktober 1924. 
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1924 Anordn. (Nr. 249), hvorved Lov Nr. 66 
30. Sept. af 29. Marts 1924 om Statsstøtte til tuber• 

kuløses Sygebehandling udvides til at gælde 
for Færøerne. I Henhold til den Regeringen 
ved § 14 i Lov Nr. 66 af 29. Marts 1924 om 
Statsstøtte til tuberkuløses Sygebehandling med, 
delte Bemyndigelse sættes den nævnte Lov her' 
ved i Kraft paa Færøerne i følgende Skikkelse: 
§ 1. Af Statskassen kan der efter de i denne An, 
ordning fastsatte Regler ydes Tilskud til tuber' 
kuløses Behandling paa saadanne for tuberkuløse 
bestemte Sygehuse, Hjem og Tuberkulosestationer, 
som har opnaaet Statsanerkendelse i Henbold til 
nærværende Anordning eller tidligere Anordninger 
om Statsstøtte til tuberkuløses Sygebehandling, 
og som underkaster sig Justitsministerens Tilsyn. 
Statsanerkendelse meddeles paa Finansloven efter 
forudgaaende af Justitsministeren foranstaltet U n' 
dersøgelse. Statsanerkendelsen kan fratages ved, 
kommende Sygehus, Hjem eller T uberkulosesta' 
tion af Justitsministeren, hvis de af Ministeren 
givne· Anvisninger ikke efterkommes. § 2. Stats' 
anerkendelse kan meddeles til: l) K y s t s a n a' 
t o r i e r, hvorved der i denne Anordning forstaas 
Sygehuse, beliggende ved eller i Nærheden af 
Søkysten, og hvor der udelukkende behandles Børn 
med Kirtelsyge, fortrinsvis med lettere Former; 
2) K y s t h o s p i t a l e r, 1) hvorved der i denne 
Anordning forstaas Sygehuse eller med egen Byg' 
ning forsynede Sygehusafdelinger, beliggende ved 
eller i Nærheden af Søkysten, og hvor der ude, 
lukkende behandles Patienter med kirurgisk T u' 
berkulose, sværere Former af Kirtelsyge og Lupus; 
3) T u b e r k u l o s e s a n a t o r i e r ,2) hvorved der 
i denne Anordning forstaas Sygehuse, hvor der 
udelukkende behandles Patienter med Tuberkulose 
i Lunge eller Strubehoved, fortrinsvis saadanne, 
som er i de tidligere Stadier af Sygdommen ; 4) 
T u b e r k u l o s e h o s p i t a l e r ,3) hvorved der i 
denne Anordning forstaas Sygehuse eller med 
egen Bygning forsynede Sygehusafdelinger, hvor 
der udelukkende behandles Patienter med Tuber" 
kulose i Lunge' eller Strubehoved i forskellige 
~-~--~ 

l) J fr. Skr. af 26. April 1930. 
2) Sanatoriet i HoydaL 
3) Tuberkuloseafdelingen ved Dr. Alexandrines Hospital. 
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Stadier, fortrinsvis saadanne, der ikke kan drage 1924 
tilbørlig Nytte af Behandlingen paa et Sanatorium; 30. Sept. 
5) R e k o n v a l e s c e n t h j e m e Il e r R e k r e a• 
t i o n s h j e m , hvorved der forstaas under Læge• 
tilsyn siaaende Hjem dels for saadanne Patienter, 
som er udskrevet fra statsanerkendte T uberkulose• 
sanatorier eller T uberkulosehospitaler, men endnu 
ikke er i Stand til uden Fare for Tilbagefald at 
udføre Arbejdet i normalt Omfang, dels for saa• 
danne Patienter, som for længere Tid siden er 
udskrevet fra de nævnte Anstalter som arbejds• 
dygtige, men som trænger til indtil 2 Maaneders 
Rekreation for at undgaa Tilbagefald ; dog kan 
Hjemmets Læge i ganske særlige Tilfælde udsætte 
Rekonvalescentens Udskrivning indtil 2 Maaneder; 
6) Plejehjem for Patienter med T u• 
herkulose i Lunge eller Strubehoved, 
hvorved der i denne Anordning forstaas under 
Lægetilsyn staaende Hjem for saadanne arbejds• 
udygtige Patienter med Tuberkulose i Lunge eller 
Strubehoved, for hvem Ophold paa Sanatorium 
eller Sygehus ikke kan anses for nødvendigt § 3. 
For at kunne opnaa Statsanerkendelse maa et Kyst• 
sanatorium, T uberkulosehospital, Rekonvalescent• 
hjem eller Rekreationshjem mindst have Plads til 
10, et Kysthospital eller Tuberkulosesanatorium 
mindst til 8 og et Plejehjem mindst til 5 Pa• 
tienter, og der maa - iberegnet det af Statskassen 
ydede Tilskud - ikke kræves højere daglig Beta• 
Jing for hver Patient end a) 3 Kr. paa Kystsana• 
torier, Rekonvalescenthjem, Rekreationshjem og 
Plejehjem samt paa Kysthospitaler for Lægehjælp, 
Sygepleje, Lysbehandling, Medicin og Forbind• 
stoffer til Patienter, der giver Møde paa Hospi• 
tale t, uden at Indlæggelse finder Sted, b) 4 Kr. 
paa Tuberkulosesanatorier og T uberkulosehospita• 
ler samt paa Kysthospitaler, naar Indlæggelse fin• 
der Sted. For saa vidt Patienter, som ikke har 
fast Ophold i det Amt eller den Købstadkom• 
mune, som ejer og driver vedkommende statsaner• 
kendte T ukerkulosehospital, indlægges paa nævnte 
Hospital, kan den daglige Betaling forhøjes indtil 
et Beløb, der svarer til Hospitalets daglige Drifts• 
udgift for hver Patient, dog ikke udover 50 pCt. 
af den under Litra b) nævnte Betaling. Den 
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1924 Betaling, som saaledes skal ydes udover den i 
30. Sept. Litra b) nævnte, udredes for Landkommunernes 

Vedkommende af den Amtskommune, hvor Pa• 
lienten havde Ophold ; for Patienter, som havde 
Ophold i København eller en Købstad, udredes 
det overskydende Beløb af Københavns Kom• 
mune eller vedkommende Købstadkommune. § 4. 
Under de i § l anførte Betingelser kan der tilstaas 
Sygehusafdelinger, som uden egen Bygning op• 
rettes ved de bestaaende almindelinge offentlige 
Sygehuse, Statsanerkendelse som T uberkulose• 
hospitaler. Dog skal Sygehusafdelingen have sin 
egen Indgang, og dens Lokaler skal være strengt 
afspærret fra den øvrige Del af det paagældende 
Sygehus og afgive Plads til mindst 4 Patienter, 
ligesom den som Regel skal have sit særlige 
Plejepersonale. § 5. Statskassen yder paa den 
Maade, som fastsættes i et af Justitsministeren 
udarbejdet Regulativ, Tilskud til følgende Patien• 
ters Ophold paa de i §§ 2 og 4 omhandlede stats• 
anerkendte Sygehus og Hjem: a) Personer, som 
er Medlemmer af de statsanerkendte Sygekasser, 
og deres Børn under 15 Aar, hertil henregnet 
Plejebørn under 15 Aar, samt b) Personer, der enten 
har Indfødsret eller i det sidste Aar forinden Ind• 
læggelsen paa en af de nævnte Anstalter har haft 
fast Ophold her i Landet, og som derhos er saa• 
ledes stillede, at deres eller, for saa vidt de er 
under 15 Aar, deres Forsørgeres økonomiske For• 
hold i væsentlig Grad vilde forringes, dersom de 
af egne Midler skulde afholde Udgifterne til B e• 
handling og Ophold paa de nævnte Anstalter. 
Spørgsmaal om, hvorvidt der kan kræves Stats• 
tilskud for de ommeldte Patienter, der ikke er 
Medlemmer af en anerkendt Sygekasse, afgøres af 
Overøvrigheden paa Patientens, eventuelt dennes 
Forsørgers, Hjemsted under Rekurs til J ustitsmini• 
steren. § 6. Paa hvert Aars Finanslov fastsættes, 
hvor stort et Beløb der af Statskassen maa an• 
vendes som Tilskud til Behandlingen af Patienter 
paa hver af de i §§ 2 og 4 nævnte Arter af Syge• 
huse og Hjem. Statstilskudet maa ikke overstige 
3/4 af den daglige Betaling eller Driftsudgift for 
hver Patient og kan pr. Sygedag ikke udgøre 
mere end: a) l Kr. 50 Ø. paa Rekonvalescent• 
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hjem, Rekreationshjem og Plejehjem samt paa Kyst• 1924 
hospitaler for Lægehjælp, Sygepleje, Lysbehandling, 30. Sept. 
Medicin og Forbindstoffer til Patienter, der giver 
Møde paa Hospitalet, uden at Indlæggelse finder 
Sterl, b) l Kr. 75 Ø. paa Kystsanatorier, c) 3 Kr. paa 
T uberkulosehospitaler, Tuberkulosesanatorier samt 
paa Kysthospitaler, naar Indlæggelse finder Sted. 
§ 7. Adgang til Behandling og Ophold paa de i 
§§ 2 og 4 nævnte Sygehuse og Hjem har for• 
uden de i § 5 nævnte Personer endvidere alle saa• 
danne Patienter, som enten har Indfødsret eller i 
det sidste Aar forinden Indlæggelsen har haft fast 
Ophold her i Landet, og som er rede til for et 
Tidsrum af to Maaneder ad Gangen at forudbetale 
eller at stille Sikkerhed for Udredelsen af den ifølge 
§ 3 krævede Betaling. For alles Vedkommende er Ad, 
gangen dog betinget af, at Anstaltens Læge skøn• 
ner, at Patienten er egnet til Optagelse paa An• 
stalten. De nævnte Anstalter er forpligtede til at 
modtage Patienter uden Hensyn til disses Bopæl, 
forsaa vidt de i øvrigt skønnes egnede til Op• 
tageise paa Anstalten. § 8. Patienter paa de i 
denne Anordning nævnte Anstalter er forpligtede 
til at deltage i Arbejde, som af Anstaltens Læge 
forordnes som Led i Kuren. § 9. F o r saa vidt 
Patienter paa de i denne Anordnings § 2, Nr. 
1-4, nævnte Sygehuse og de i Lovens § 4 om• 
handlede Sygehusafdelinger ifølge en af Syge• 
husets Læge truffen Bestemmelse midlertidig over• 
flyttes til et andet Sygehus eller en anden Syge• 
husafdeling til Behandling for en i Forbindelse 
med den tuberkuløse Lidelse staaende Sygdom, 
uden at denne Behandling kan betragtes som et 
Led i den Kur, som det paagældende T uberkulose• 
sygehus bør kunne yde, afholdes de med Om• 
flytningen og den midlertidige Behandling for• 
bundne, af det offentlige udredede Omkostninger 
efter Bestemmelserne i § 72 i Lov om Fattigvæse• 
net paa Færøerne af 10. April 1895, jfr. Lov om 
forandret Affattelse af denne Paragraf af 17. Marts 
1922 § 1. 1) § 10. Beløb, der af det offentlige 
udredes for Patienters Ophold og Behandling paa 

l) Nu Lov 310, li. December 1924 (indføjet i Loven af 
1895.) 
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1924 de i denne Lov nævnte Anstalter, og Beløb, der 
30. Sept. af det offentlige ydes til Underhold for Familier, 

hvis Forsørgere er Patienter paa disse Anstalter, 
betragtes i Forholdet til den understøttede ikke 
som Fattighjælp. Det samme gælder med Hen• 
syn til Patienter, der paa Grund af bevislig Plads• 
mangel paa de af disse Anstalter, paa hvilke de 
under Hensyn til deres Bopæl efter J ustitsmini• 
stereos Bestemmelse skulde have været indlagt, 
behandles paa almindelige Sygehuse. § lt Paa 
de aarlige Finanslove bestemmes, om der af Stats• 
kassen kan ydes Tilskud til Opførelse eller Ud· 
videise af de i §§ 2 og 4 nævnte Arter af T uber• 
kuloseanstalter og eventuelt hvor store Beløb. 
Forinden saadan Bevilling gives, skal detaillerede 
Planer og Overslag over det paagældende Bygge• 
foretagende indsendes til Justitsministeren og god• 
kendes af denne. Tilskudet kan andrage indtil 
Halvdelen af Udgiften ved den paagældende Byg• 
nings Opførelse og Montering, Omkostningerne 
til Grunderhvervelse ikke medregnede, dog ikke 
øver 2 500 Kr. for hver Patientplads, Bygge føre• 
tagendet er beregnet at skulle rumme. Gives der 
en T uberkuloseanstalt, hvorved Statstilskud er 
ydet, en anden Anvendelse, bliver det ydede Til• 
skud at tilbagebetale Statskassen. § 12. Stats• 
anerkendelse med Adgang til Bidrag af Statskas• 
sen kan endvidere meddeles til T uberkulosesta• 
stationer, hvorved i denne Anordning førstaas In• 
stitutioner, der under lægekyndig Medvirkning 
fører hygiejnisk Tilsyn med tuberkuløse og disses 
Familie og Hjem, og hvorfra der kan ydes Hjælp 
til Pleje, til sundere Bolig, særlig for at isolere 
den syge, til at uddele Sengesteder, Sengetøj, Haand• 
klæder, Spytteflasker m. m. til trængende tuber• 
kuløse og til Vask af smittefarlige syges Linned 
og Sengetøj. Statsbidraget kan enten ydes til 
Foreninger,') der arbejder med de ovennævnte 
Formaal, og skal da andrage en Trediedel af Ud, 
giften paa Betingelse af, at den stedlige Kom• 
mune yder et Bidrag af mindst en T rediedel, eller 
til Kommuner, der ønsker at drive T uberkulose• 
stationer, og skal da andrage Halvdelen. Aner• 
kendelsen gives paa de aarlige Finanslove mod, 

'l Jfr. Justitsm. Skr. af 2. April 1928. 
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at vedkommende Forening eller kommunale T u• 1924 
berkulosestation underkaster sig Tilsyn efter J ustits• 30. Sept. 
ministerens Bestemmelse. § 13. Paa de aarlige 
Finanslove kan der ligeledes bevilges Tilskud til 
Etablering af Landbrugskolonier for tuberkuløse 
og til Opførelse af særlige Beboelseshuse for 
tuberkuløse. Tilsiwdet kan andrage indtil Halv-
delen af Udgifterne ved Bygningens Opførelse og 
for Landbrugskoloniernes Vedkommende tillige 
ved deres Montering, alt i øvrigt paa samme Be• 
tingelser som i § 11 angivet for de i §§ 2 og 4 
omhandlede Anstalter med Hensyn til Indsendelse 
og Godkendelse af detaillerede Planer og Over• 
slag og eventuelt Tilbagebetaling af Statstilskudet. 
Tilskud til Driften af Landbrugskolonier ydes ved 
særlig Bevilling paa Finansloven. § 14. Denne 
Anordning træder i Kraft den l. Oktober 1924. 
Samtidig ophæves Anordning af 15. December 
1920, hvorved Lov Nr. 366 af 30. Juni 1919 om 
Statsstøtte til tuberkuløses Sygebehandling udvides 
til at gælde for Færøerne. 

Bek. (Nr. 256) om Ændringer i de ved kgl. 13 Okt. 
Resolution af 3. Februar 1910 fastsatte Bestem• 
melser for Færøernes Mellem• og Realskole. 
(Indføjet i Bek. af 1910). 

Stadf. paa Fundats for «Julemærke• 17. Okt. 
legatet til F orde! for syge og svagelige Børn 
paa Færøerne». Legatets Renter uddeles til 
syge og svagelige Børn paa Færøerne, fortrinsvis 
lidende af kirurgisk Tuberkulose, naar Børnene 
er indlagte paa eller søges indlagt paa et af de 
paa Færøerne værende Hospitaler eller Sygehuse.') 
For Legatets Anvendelse aflægges Regnskab til 
J ulemærkekomiteen. 

(Ministeri.1It.). 

l) 28. Sept. 1931 er konfirmeret en Tilføjelse, hvorefter Be" 
styrelsen, der bestaar af Amtmanden, Amtslægen og en 
af Lagtinget valgt Person, kan udbetale indtil Halvdelen 
af det disponible Beløb til foreningen paa Færøerne 
til Tuberkulosens Bekæmpelse og uddele Resten til Be~ 
handling af syge Børn eller til Børns Rekreationsophold 
efter Sygdomme, saafremt der i et Aar ikke bliver An~ 
vendeise for ;tllc Renterne til det i § 4 fastsatte Formaal. 
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1924 Justm. Skr. ang. Indberetninger vedr. 
31. Okt. Forligsvæsenet. I Anledning af Retsplejelovens 

Ikrafttræden paa Færøerne bestemmer Justits' 
ministeriet herved efter stedfunden Brevveksling 
med det statistiske Departement, at de i J ustits• 
ministeriets Cirkulære Nr. 223 af 6. September 
1921 omhandlede, i det øvrige Kongerige an• 
vendte Indberetningsskemaer vedrørende .Forligs' 
væsenet vil være at anvende paa Færøerne fra l. 
Januar 1925 at regne og indsendes til Statistisk 
Departement dog saaledes, at den i Skemaerne 
angivne Deling mellem By og Land frafaldes. 

(U tr.) 

15. Nov. Bek. (Nr. 278) om Ændring af Feriepla• 
nen for Thorshavn Kommuneskole. Paa Un• 
dervisningsministeriets derom nedlagte allerunder• 
danigste Forestilling har det under 8. November 
1924 behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst 
i Henhold til § 45 i Lov om Ordningen af Skole. 
og Undervisningsvæsenet paa Færøerne af l. Marts 
1854 at meddele allerhøjeste Approbation paa, at 
der gives nævnte Lovs § 16 følgende Affattelse : 
Skoleaaret begynder den 18. August. 1. Den aar' 
lige Sommerferie begynder den 7. J u li (denne 
Dag medregnet) og varer i 6 Uger, dog at i de 
Aar, hvor den 18. August falder paa en Lørdag, 
det nye Skoleaar først begynder den paafølgende 
Mandag. 2. I Midten af Oktober eller kort efter 
skal der gives en Ferie, bestaaende af en Søndag 
i Forbindelse med 3 Søgnedage. 3. J nicferien skal 
begynde den 22. December (denne Dag med' 
regnet) og regelmæssig vare 14 Dage. Men hvis 
Undervisningen efter denne Regel paany skulde 
begynde paa en Lørdag, afkortes Ferien med en 
Dag, saa at Undervisningen begynder paa en 
Fredag. 4. Paaskeferien varer fra Onsdagen før 
Skærtorsdag til den paafølgende Tirsdag (begge 
Dage medregnede). 5. Pinseferien skal omfatte 
5 Søgnedage i Tilslutning til de 2 Helligdage efter 
Overlærerens nærmere Bestemmelse. 6. Fastelavns 
Mandag, Lørdag efter Store Bededag, Kongens 
og Dronningens Fødselsdage samt Grundlovs' 
dagen er Fridage. 7. Ferie• og Fridagenes samlede 
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Antal maa ikke overstige 123 aarlig. Forsaavidt 1924 
dette Antal ikke naas efter foransiaaende Ferie• 15. Nov. 
plan, overlades det til Overlæreren at fordele de 
resterende Dage efter eget Skøn som hele eller 
halve Fridage. 

Vedtægt for Byen Thorshavns kommu• 9. Dec. 
nale Styrelse. l. B y r a a d e t s S a m m e n • 
s æ t n i n g o g F o r r e t n i n g s o r d e n. § l. 
Byraadet bestaar af ni Medlemmer. § 2. Med 
Hensyn til Byraadets Forhandlinger følges de For• 
skrifter, som findes i Lov af 27de Maj 1908 og 
Byraadets Forretningsorden.') Byraadets første 
Møde efter et ordentligt Valg sammenkaldes af 
det først valgte Medlem og ledes af dette Med• 
lem, indtil Formandsvalget har fundet Sted. l 
Tilfælde af, at det først valgte Medlem har Forfald, 
træder det næstførst valgte Medlem i Stedet, og saa 
fremdeles. II. D e n u d ø v e n d e M y n d i g • 
h e d i K o m m u n e n s A n l i g g e n d e r. A. 
I A l m i n d e l i g h ed. § 3. Udførelsen af By• 
raadets Beslutninger og den øvrige udøvende 
Magt i Kommunens Anliggender paahviler i Al• 
mindelighed Byraadets Formand. Han modtager 
alle Skrivelser til Byraadet og foranstalter i Hen• 
hold til Forretningsordenen de skriftlige U d fæ r• 
digelser, der skulle udgaa fra samme. Han for• 
deler Sagerne til vedkommende Udvalg og har 
Indseende med, at ingen Sag lider utilbørlig! Op• 
hold. Naar en kommunal Tjenestemand afgaar 
ved Døden eller ved Forfald er forhindret i at 
varetage sin Gerning, drager Formanden Omsorg 
for sammes midlertidige Besørgelse, indtil Byraadet 
derom kan tage nærmere Bestemmelse. U n der 
hans særlige Forsorg henlægges alle de Sager, hvis 
Varetagelse ikke er overdragen til Udvalg. B. 
Staaende Udvalgs Sammensætning 
o g O m r a a d e. § 4. Følgende staaende Ud· 
valg nedsættes til Bestyrelsen af de enkelte Grene 
af kommunale Anliggender: a. Udvalget for 
Kasse• og Regnskabsvæsenet, b. Udvalget for 
Fattigvæsenet, c. Udvalget for Alderdomsunder• 

l) Forretningsorden af 15. Januar 1909. 
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1924 støttelsen, d. Udvalget for Hjælpekassen, e. 
9. Dec. UdvalgeL for Skolevæsenet, f. Udvalget for de 

tekniske Anliggender, g. Udvalget for Havne• 
væsenet. Medlemmerne af de siaaende Udvalg 
vælges aarligt i Byraadets første Møde i Januar 
Maaned. I Tilfælde af, at et Medlem af et Ud, 
valg ved Forfald for længere Tid er forhindret i 
at varetage sin Gerning, kan Byraadet vælge et 
andet Medlem til midlertidigt at fungere i den 
paagældendes Sted. Skulde et Medlem ophøre at 
have Sæde i Byraadet, vælges et nyt U d valgsmedlem 
for den tilbagesiaaende Tid, hvilket ligeledes gøres, 
hvis Byraadet fritager et Medlem for Stillingen 
som Udvalgsmedlem. Byraadets Formand er For• 
mand i Kasse' og Regnskabsudvalget; ellers vælge 
Udvalgene selv deres Formand. Byraadet er be• 
retliget til at meddele de staaende Udvalg Instrub 
ser for deres Virksomhed, men iøvrigt fastsætter 
ethvert Udvalg selv sin Forretningsorden, om 
hvilken fornøden Meddelelse gives til Byraadet. 
Udvalgene udøve deres Virksomhed i Møder, der 
saavidt muligt afholdes i Byraadets Lokaler; de 
ere beslutningsdygtige, naar over Halvdelen af 
deres Medlemmer ere til Stede. Over deres For' 
handlinger føre de Forhandlingsbog. I de dem 
underlagte Bestyrelsesgrene, med Hensyn til hvis 
Omraade T vivlsmaal afgøres af Byraadet, have 
disse Udvalg at udføre Byraadets Beslutninger; 
navnlig have de at iagttage, at de i Aarsoverslaget 
bestemte Midler anvendes i Overensstemmelse med 
de vedtagne Planer og Overslag og overensstem' 
mende med de til deres Anvendelse knyttede Be' 
tingelser. De have at overveje, hvilke nye For' 
anstaltninger der paa deres Bestyrelsesomraade 
maatte være at træffe eller Mangler at afhjælpe, 
og at indkomme med Forslag derom til Byraadet. 
De have at besørge de særlige Aarsoverslag affat' 
tede og inden hvert Aars lste September frem' 
sendte til Udvalget for Kasse' og Regnskabs, 
væsenet til Indlemmelse i det samlede Aarsover' 
slag. § 5. Udvalget for Kasse' og Regnskabsvæsenet 
bestaar af Byraadets Formand og fire andre 
Medlemmer. Det har efter Forhandling med de 
vedkommende Udvalg at affatte Aarsoverslaget 
over Kommunens Indtægter og Udgifter. Det 
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forestaar Kommunens Kasse• og Regnskabsvæsen; 1924 
uden dets skriftlige Ordre, der hver Gang noteres 9. Dec. 
i en særlig Anvisningsprotokol, kan derfor intet 
Beløb passere til Indtægt eiler Udgift i Kommu• 
nens Regnskaber. Det paaser, at Regningerne ere 
behørig attesterede, og at vedkommende Udgift 
har Hjemmel enten i Aarsoverslaget eiler i en 
særlig Beviiling, samt at de enkelte Beviilings• 
poster ikke overskrides. U d valget attesterer Rig• 
tigheden af Kommunens aarlige Regnskab, fore• 
tager jævnligt Eftersyn af Kommunens Aktiver og 
kontante Summer, paaser, at de foreskrevne 
Kassebøger og andre for Regnskabsaflæggelse nød• 
vendige Bøger føres nøjagtigt, og giver vedkom• 
roende fornøden Anvisning i saa Henseende. 
§ 6. Udvalget for Fattigvæsenet bestaar af tre 
Medlemmer. Det forestaar Bestvrelsen af alt, 
hvad der vedkommer Fattigvæsenet Det fører 
ved sin Formand Brevveksling i Fattigvæsenets 
Anliggender, navnlig med fremmede Kommuner, 
overfor hvilke de repræsenterer Thorshavns Kom• 
mune. Udvalgets Formand kan paa dets Vegne 
tilstaa øjeblikkelig Hjælp til syge og andre træn• 
gen de saavel som afholde andre uopsættelige U d• 
gifter, hvorom Udvalget underrettes i det paaføl• 
gende Møde. § 7. Udvalget for Alderdoms• 
understotteisen hestaar af tre Medlemmer. Det 
foranstalter i Anledning af indkomne Begæringer 
om Alderdomsunderstottelse de fornødne U n der• 
søgeiser og gør Indstilling til Byraadet om saa• 
danne Sagers Afgørelse. Det fører Tilsynet med 
de understøttede og varetager iøvrigt aile de By• 
raadet med Hensyn til Alderdomsunderstøttelse 
paahvilende Pligter; navnlig fører det ved sin 
Formand Brevvekslingen vedrørende Alderdoms• 
understøttelsessager, særlig med fremmede Kom• 
muner, overfor hvilke det repræsenterer Thors• 
havns Kommune. Udvalget eller dets Formand 
kan tilstaa øjeblikkelig U n derstøtteise til syge og 
andre trængende, hvorom Byraadet underrettes i 
dets paafølgende Møde. § 8. Udvalget for 
Hjælpekassen bestaar af tre Medlemmer. Det 
forestaar Bestyrelsen af Hjælpekassens Midler i 
Overensstemmelse med Lov om Hjælpekasser. 
§ 9. Udvalget for Skolevæsenet bestaar af tre 
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1924 Medlemmer. Det forestaar Skolevæsenets økono• 
9. Dec. miske Forvaltning, fører Tilsyn med Kommunens 

Skolebygninger, og bringer paa Byraadets Vegne 
den anordnede Skoletvang til Anvendelse. Lige• 
ledes har det, efter Forhandling med Skolekom• 
missionen, til Byraadet at gøre Forslag til Ind• 
stilling om ledige Lærerembeders Besættelse og 
overhovedet at drage Omsorg for Besørgelsen af 
alle de Skolevæsenet vedrørende Forretninger, 
som ere henlagte til Byraadet, for saa vidt dette 
ikke i saa Henseende træffer anden Bestemmelse. 
§ 10. Udvalget for de tekniske Anliggender 
bestaar af fem Medlemmer. Det forestaar de i 
Kommunen forefaldende tekniske Arbejder, saasom 
Gade• og Vejvæsenet og Elektricitetsværket samt 
fører Tilsyn med Kommunens Bygninger, for saa 
vidt disse ikke henhøre under andre Udvalg, den 
offentlige Vandforsyning og den offentlige Belys• 
ning samt den offentlige Renlighed, for saa vidt 
denne ikke henhører under Sundhedskommissionen. 
§ ll. 1) Udvalget for Havnevæsenet bestaar af tre 
af Byraadets egen Midte valgte Medlemmer samt 
to Mænd, valgte blandt Byens til Byraadet valg• 
bare Borgere, for saa vidt to saadanne Borgere er 
villige til at indtræde som Medlemmer af Udvalget. 
Udvalget sørger for Havnens Vedligeholdelse og 
Forbedring og leder de Arbejder, som i dette Øjemed 
skulle foretages, samt forestaar paa Byraadets Vegne 
Havnens Drift og økonomiske Bestyrelse. C. 
A n d r e U d v a l g. § 12. Naar Byraadet b e• 
skikker et eller flere af sine Medlemmer eller an• 
dre af Kommunens Beboere, som dertil ere villige, 
til at udføre forbigaaende kommunale Hverv, 
tager det i hvert enkelt Tilfælde Beslutning om 
saadanne U d valgs Sammensætning og den Myn• 
dighed, som bør gives dem. Dog kan Udførelsen 
af saadanne kommunale Hverv, som efter deres 
Beskaffenhed henhører under de siaaende Udvalgs 
vedtægtsmæssige Omraade, ikke overdrages til et 
særligt Udvalg, medmindre Forslaget derom ud• 
gaar fra eller i hvert Tilfælde tiltrædes af ved• 
kommende siaaende Udvalg. D. A n d r e O r' 
g a n e r f o r d e n k o m m u n a l e S t y r e l s e. 
§ 13. Medlemmerne af den i Lov af 27 de Maj 

'J J fr. Reglcm. 21. Juli 1930 § 2. 
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1908 § 7 ørnmeldte Valgbestyrelse vælges aarligt 1924 
i Byraadets første Møde. Medlemmerne af 9. Dec. 
Skolekommissionen, Bygningskommissionen og 
Sundhedskommissionen vælges i Byraadets første 
Møde i det første AarafValgperioden. Er et Medlem 
af et af disse Organer ved Forfald forhindret i 
at varetage sin Gerning, kan Byraadet vælge en 
anden til midlertidig at fungere i den paagælden• 
des Sted. Udtræder et Medlem, vælges et nyt 
Medlem for den til bagestaaende Tid. III. S k a t • 
t e l i g n i n g e n o g S k a t t e o p k r æ v n i n g e n. 
A. L i g n i n g s k o m m i s s i o n e n o g d e n s 
V i r k s o m h e d. § 14. Ligningskommissionen 
bestaar af syv Medlemmer. Den vælger s el v i 
Aarets første Møde en Formand og en Næstfor• 
mand for det indeværende Aar. Kommunebog• 
holderen er Kommissionens Sekretær. Han del• 
tager i Møderne uden Stemmeret for at meddele 
de fornødne Oplysninger samt føre Forhandlings• 
protokollen og Listerne, ligesom han ogsaa udfører 
dens øvrige skriftlige Arbejder. Af hvad der 
passerer i Kommissionens Møder, indføres et kort 
Udtog i Forhandlingsprotokollen. løvrigt vedtager 
Kommissionen selv sin Forretningsorden. § 15. 
l Henhold til det af Byraadet affattede Aarsover• 
slag foretager Kommissionen efter de i Lov No. 
76 af 12. Marts 1923 om den kommunale Beskat• 
ning paa Færøerne fastsatte Regler, og indenfor 
det i nævnte Lov fastsatte Tidspunkt Ansættelse 
af Skatten efter Formue• og Lejlighed samt An• 
sætteise af Erhvervsskat. Efter Kommissionens 
Skøn kan den i Henhold til ovennævnte Lovs 
Regler udfundne Skatteindtægt for hver enkelt 
Skatteyder forhøjes (forholdsvis store Indkomster, 
ringe Husstand, særlig stor Vinding i det sidste 
Aar, særlig heldige Driftsforhold) eller nedsættes 
(forholdsvis ringe Indkomster, stor Børneflok, 
Alderdom, Sygdom, store Tab og Uheld i det 
sidste Aar) med henholdsvis indtil 40 pCt. og indtil 
70 pCt., hvorved dog iagttages, at den stedfundne 
Forhøjelse eller Nedsættelse i de enkelte Tilfælde 
- under Hensyn til de nævnte Omstændigheder -
maa staa i Forhold til den Forhøjelse eller Ned• 
sættelse, der foretages overfor skattepligtige med 
tilsvarende Indkomster. Ligeledes kan Indkomster 
paa l 000 Kroner og derunder nedsættes, dog in• 
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1924 gen Sinde saaledes, at Skatteydelsen helt bortfal• 
9. Dec. der. Samtlige i Henhold til disse Regler udfundne 

Skatteindtægter beskattes med en for samtlige 
Skatteydere fælles Procent. § 16. Som Grund• 
lag for Paaligning af Bygningsskat lader Lignings• 
kommissionen inden lste November 1925 ved 2de 
af den udnævnte sagkyndige Personer samtlige 
Bygninger paa Byens Grund vurdere efter deres 
Værdi i Handel og Vandel. En saadan alminde' 
lig Vurdering gentages hvert femte Aar. Om Ny• 
bygninger og Ombygninger giver Bygningskom' 
missionen Ligningskommissionen Meddelelse sna' 
rest muligt efter Bygningens Fuldførelse. Inden 
hvert Aars lste November lader Ligningskommis• 
sionen de nybyggede og ombyggede Bygninger 
vurdere ved 2de af den udnævnte sagkyndige Per' 
soner. I den første Halvdel af hvert Aars Okto' 
ber Maaned opfordrer Ligningskommissionen ved 
offentlig Bekendtgørelse dem, som ved Bygnin' 
gers Afhændelse eller Nedrivning eller lignende 
mener at være blevne befriede for fremtidig at 
udrede den derpaa hvilende Bygningsskat, til in' 
den Maanedens Udgang at give Anmeldelse der' 
om til Kommissionen. Ligningskommissionens 
Sekretær fører en Fortegnelse over Bygninger paa 
Byens Grund med V urderingsaar, Vurderingssum, 
Ejerens Navn og Bopæl vedføjet. Inden Udgan' 
gen af November Maaned affatter Ligningskom• 
missionens Sekretær en Liste over Ejere af Byg• 
ninger paa Byens Grund. Paa denne Liste anføres 
i særskilte Rubrikker, foruden Ejernes Navne og 
Bopæl, l) de enkelte Bygninger, forsaavidt de ere 
særskilt vurderede, 2) det Aar, hvori Vurderingen 
har fundet Sted, 3) de enkelte Vurderingssummer, 
4) den samlede Vurderingssum for hver Ejers 
Bygninger. § 17. I December Maaned foretages 
derefter Paaligningen af Bygningsskat, saaledes at 
Kommissionen for hver paa Listen over Eiere af 
Bygninger opført Ejer i hele Hundreder af Kro' 
ner anslaar Værdien af hans skattepligtige Byg• 
ninger, som opføres paa Listen under en særskilt 
Rubrik med Overskrift o:Anslaaet Værdi af Byg' 
ninger». § 18. Det Forhold, hvorefter hver 
skattepligtig Ejers Skat beregnes, udtrykkes ved 
Portioner, som anføres i en særlig Rubrik og be' 



Vedt. for Thorshavns komm. Styrelse 65 

stemmes saaledes, at der for hvert hele Hundrede 1924 
Kroners anslaaet Værdi af Bygninger tillægges et 9. Dec. 
vist Antal Portioner. § 19. Kommissionen med• 
deler Byraadet det samlede Antal Skatteportioner. 
Byraadet bestemmer derefter i Henhold til det af 
samme vedtagne Overslag over Kommunens Ind• 
!ægter og Udgifter i det følgende Aar Størrelsen 
af Portionerne for Bygningsskatten. Endelig be• 
regner Kommunebogholderen, ved at multiplicere 
Portionernes Størrelse med det Portionsantal, hvor• 
til enhver skattepligtig Ejer er ansat, Bygnings• 
skatten, som anføres i en særlig Rubrik. § 20. 
Derefter føres Bygningsskatten af Kommunebog• 
holderen paa Listen over Formue• og Lejligheds• 
skat, og det samlede Beløb, som hver Skatteyder 
skal svare, udregnes og anføres paa Listen. Begge 
Ligningslister fremlægges til offentligt Eftersyn. 
B. S k a t t e o p k r æ v n i n g e n. § 21. De 
kommunale Skatter forfalde til Betaling for det 
løbende Fjerdingaar hvert Aars lste Februar, lste 
Maj, lste August og lste November med en 
Fjerdedel af Aarets Skat og indbetales paa Kom• 
munens Kassererkontor under et for hver Skatte• 
yders Vedkommende i Løbet af de nævnte Maa• 
n eder. IV. R e g n s k a b e t s R e v i s i o n o g 
P a a k e n d e l s e. § 22. Efter at Kommunens 
aarlige Regnskab med Bilag og forsynet med 
Attestation af Udvalget for Kasse• og Regnskabs• 
væsenet har været forelagt Byraadet og derefter 
fremlagt til det foreskrevne offentlige Eftersyn, 
overgives det til Revision. Denne udføres først 
af en lønnet Revisor, som har at gennemgaa Regn• 
skabet og derved især at forvisse sig om de deri 
opførte Summers Rigtighed saavel i Henseende 
til T al som til de af Byraadet vedtagne Bevillin• 
ger; han udfærdiger sine Bemærkninger inden 
hvert Aars 15de Juli. Dernæst have to i Henhold 
til Lov af 2ide Maj 1908 § 44 valgte Revisorer 
inden 15de August kritisk at gennemgaa Regn• 
skabet og de fremkomne Udsættelser og at gøre 
deres Bemærkninger derved. Derpaa skulle samt• 
lige Antegnelser besørges besvarede af Regnskabs• 
føreren inden hvert Aars lste September, hvilke 
Besvarelser attesteres af Udvalget for Kasse• og 
Regnskabsvæsenet, hvorefter Regnskabet med 

11-5 
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1924 Revisorernes Bemærkninger og Regnskabsførerens 
9, Dee, Besvarelse tilstilles Byraadet Byraadet paakender 

derefter Regnskabet saa betimeligt, at det kan ind• 
sendes til Justitsministeriet inden den lovbefalede 
Tid, V, D e k o m m u n a l e T j e n e s t e ' 
m æ n d. § 23, Til Medhjælp ved den umid• 
delbare Styrelse af Kommunens Anliggender an• 
sættes en Byraadssekretær,1) der tillige er Kom• 
munebogholder og Kommunekasserer. Han har 
at føre Forhandlingsbogen i Byraadets Møder, at 
besørge Byraadets og Udvalgenes Korrespondance, 
at føre Bogholderiet med samtlige Kommunens 
Regnskaber, at aflægge Aarsregnskabet og at bi• 
staa Udvalget for Kasse• og Regnskabsvæsenet 
ved Udfærdigelse af Indtægts• og Udgiftsordrer, 
det aarlige Overslag m, m. Han udsender Skatte• 
regninger i behørig Tid, oppebærer alle de Kom• 
munen tilkommende Indtægter og udbetaler alle 
de Summer, som blive anviste af Udvalget for 
Kasse• og Regnskabsvæsenet. Han er overfor 
Byraadet ansvarlig for alle Kommunens Aktiver 
og Pengebeholdninger. Som Ligningskommissio• 
nens Sekretær har han at opfylde de Pligter, der 
ere denne paalagte ved Bestemmelserne i Afsnit 
IIL Endvidere har han at fungere som Sekretær 
for Overligningskommissionen, For de ham be• 
troede Oppebørsler stiller han den fornødne Sib 
kerhed efter Byraadets nærmere Bestemmelse, 
Han lønnes med 4000 Kr, aarlig, § 24, Endvidere 
ansættes følgende kommunale Tjenestemænd: 
En eller flere Politibetjente, En Opsynsmand ved 
Vejvæsenet. En Opsynsmand ved Havnevæsenet. 2) 

En Vandmester, En Bestyrer for Elektricitets• 
værket. En Revisor (jfr. § 22), § 25, De i 
§§ 23 og 24 ommeldte Tjenestemænd udnævnes 
af Byraadet og kunne opsiges og opsige med 3 
Maaneders Varsel til den første i en Maaned. 
Med Hensyn til Antagelse og Afskedigelse af 
Politibetjente forholdes i Overensstemmelse med 
Lov af 27de Maj 1908 § 28, 2det Punktum, 

l) Han er nu ogsaa Byens Landinspektor og oppebærer 
særlig Løn derfor. 

2) lflg. Reglem. for Forvaltn. af Thorshavn I-lavn af 21. Juli 
1930 ansættes nu en Havnemester og en Havnebetjent. 
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Størrelsen af de Kommunens Tjenestemænd til• 1924 
kommende Lønninger med Undtagelse af Byraads, 9. Dec. 
sekretærens fastsættes ved Kommunens Aarsover,· 
slag. Lønningerne udbetales med 1/12 den sidste 
i hver Maaned undtagen Revisorens Løn, som 
udbetales efter hver Revisions Tilendebringelse. 
§ 26. De Tjenestemænd, som den kommunale 
Styrelse iovrigt maatte fordre, og hvis Ansættelses• 
maade og Lønningsvilkaar ikke er bestemt i Lov• 
givningen eller ved andre særlige Regler, antages 
og afskediges - for saa vidt Byraadet ikke i hvert 
enkelt Tilfælde maatte træffe anden Afgørelse -
af de kommunale Udvalg, til hvis Omraade den 
paagældende Gren af Styrelsen henhører, og paa 
de Vilkaar, der fastsættes ved Kommunens Aars• 
overslag. VI. V e d t æ g t e n s I k r a f t t r æ ' 
den samt Ændringer i og Tillæg til 
s a m m e. § 27. Denne Vedtægt træder i Kraft 
den lste Januar 1925. Forslag om Ændringer i 
og Tillæg til Vedtægten blive at behandle i to 
ordentlige Byraadsmøder, inden de indsendes til 
Justitsministeriets Stadfæstelse. 

Lov om Ændring i Lov om Fattigvæsenet !7. Dec. 
paa Færøerne af 10. April 1895. (Ændret § 
72, indføjet i Loven af 1895). 

Justm. Cirk. {Nr. 2) ang. Ægteskab.') 1925 
I Tilslutning til Justitsministeriets Cirkulære Nr. 6. Jan. 
256 af l. December 1922 - for Færøernes Ved• 
kommende Justitsministeriets Cirkulære Nr. 108 
af 17. Maj !923 - angaaende Betingelserne for 
og Fremgangsmaaden ved Ægteskabs Indgaaelse 
efter Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 linder Ju• 
stilsministeriet Anledning til yderligere at hen• 
lede Opmærksomheden paa følgende Regler ved• 
rørende de de borgerlige Myndigheder i denne 
Anledning paahvilende Hverv. A d C i r k u' 
lære af l. December 1922 (for Fær• 
øernes Vedkommende Cirkulære af 
l 7. M a j l 9 2 3) A f s n i t I I. B e v i s l i g h e , 

') J fr. Cirkulære 8. J an. J 925. 
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1925 d e r n e s P r ø v e l s e. a. Under Henvisning til 
6. J an. den under Punkt 9 omtalte 1'Egteskabsbetingelse i 

Lovens § 17, hvorefter den, som har været gift, 
ikke maa indgaa nyt Ægteskab, førend offentligt 
Skifte er paabegyndt eller privat Skifte !ilende, 
bragt, bemærkes, at Godtgørelse af TilstedeværeJ, 
sen af denne Ægteskabsbetingelse ved Attest fra 
Skifteretten eller ved Erklæring fra Ægtefællen 
er ufornøden i Tilfælde, hvor det tidligere Ægte' 
skab er ophævet ved Skilsmisse, og der i Skils, 
missedommen eller Skilsmissebevillingen eller i de 
for Skilsmissen fastsatte Vilkaar findes optaget en 
af følgende fire Bestemmelser: a t Fællesboet 
mellem iEgtefællerne er delt, eller a t hver af 
Ægtefællerne beholder af Fællesboet, hvad ved' 
kommende Ægtefælle for Tiden er i Besiddelse 
af, eller a t en af Ægtefællerne beholder hele 
Fællesboet, eller a t den ene Ægtefælle beholder 
hele Fællesboet med Undtagelse af enkelte be, 
stemte Genstande, der tilfalder den anden Ægte, 
fælle. I de her nævnte Tilfælde godtgøres Over' 
holdelsen af den ovennævnte Ægteskabsbetingelse 
ved Fremlæggelse af Skilsmissedommen eller 
Skilsmissebevillingen. b. l Henhold til den 
mellem Danmark og Sverige under 5. Oktober 
1907 afsluttede Overenskomst, jfr. Justitsmini' 
steriets Bekendtgørelse Nr. 213 af 19. Okto' 
ber 1907, er det ikke tilladt svensk Under' 
saat, d e r i k k e h a r f a s t B o p æ l i D a n ' 
m a r k, at indgaa Ægteskab her i Landet med' 
mindre han foreviser Attest fra en svensk Myn' 
dighed om, at han efter svensk Lovgivning har 
Ret til at indgaa det paagældende Ægteskab. 
Attesten skal være udstedt af en svensk Præst, 
Forsamlingsforstander (o: Menighedsforstander), 
diplomatisk eller konsulær Embedsmand eller af 
Kabinetssekretæren i U denrigsdepartementet, og 
den skal indeholde begge de tilkommende Ægte' 
fællers fulde Navn, Nationalitet, Alder, Fødested 
og Bopæl, hvorhos det særlig skal være angivet, 
hvorvidt de vides at være beslægtede eller besvog' 
rede, og hvis saadant Slægt' eller Svogerskab er 
kendt, dets Beskaffenhed; endvidere skal Attesten 
indeholde Oplysning om, hvorvidt Lysning efter 
svensk Lovgivning bør finde Sted i Sverige, naar 
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en svensk U ndersaat agter at indgaa Ægteskab 1925 
udenlands, og, forsaavidt saadan Lysning er paa• 6. Jan. 
budt Angivelse af, hvorvidt den har fundet Sted. 
Bevis for, at den paagældende svenske Myndighed, 
som har udtedt Attesten, har været kompetent 
hertil, kan ikke kræves. Med Hensyn til Spørgs• 
maalet om, hvorvidt en svensk Undersaat har la• 
gel fast Bopæl i Danmark eller kun har midler• 
ticligt Ophold her, bemærkes, at Besvarelsen af. 
hænger af, om det efter samtlige foreliggende 
Omstændigheder, derunder den paagældende Per• 
sons egen Forklaring, maa antages, at han har 
taget Ophold her i Landet i det Øjemed at for• 
blive her for bestandig eller for længere ubestemt 
Tid, eller om han har til Hensigt efter Opnaaelse 
af et bestemt Formaal eller efter en vis Tidsfrists 
Forløb atter at forlade Danmark. I Tvivlstilfælde 
vil Varigheden af Opholdet være væsentlig med• 
bestemmende, hvorved bemærkes, at man som 
Regel kan gaa ud fra, at naar vedkommende har 
boet her i Landet uafbrudt i 2 Aar, foreligger 
der fast Bopæl, saaledes, at Attest fra den svenske 
Myndigbed i saa Tilfælde er ufornøden. Den 
heromhandlede Attest, som det paahviler vedkom• 
mende svenske Undersaat selv at fremskaffe, skal 
forelægges den herværende borgerlige Myndighed, 
forinden Attest om, at Bevislighederne er i Orden, 
udstedes. A d C i r k u I æ r e a f L D e c e m b e r 
1922 (for Færøernes Vedkommende 
Cirkulære af 17. Maj 1923) Afsnit II. 
Attest om, at Bevislighederne er i 
O r d e n. c. Den af de borgerlige Myndigheder 
i Henhold til Lovens § 22 udstedte Attest om, at 
Bevislighederne for Ægteskabs Indgaaelse er i 
Orden, skal foran de paagældende Brudefolks 
Navne indeholde Angivelse af disses ægteskabelige 
Stilling, nemlig ugift, Enke, Enkemand eller fra• 
skilt. End videre skal Attesten paa F oden være 
forsynet med en saalydende Bemærkning: "Ved 
Henvendelse til en Præst om Lysning 
(eller Vielse) skal medbringes: Daabsattester 
(Fødselsattester) for begge Brudefolk samt even' 
tuelt Bevis for tidligere Ægteskabs Ophør (Døds• 
attest for tidligere Ægtefælle, Skilsmissedom eller 
Skilsmissebevilling)». Det bemærkes, at de til de 
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1925 borgerlige Myndigheder til Brug ved Bevisligheder• 
6. Jan. nes Prøvelse indleverede Daabsattester (Fødsels• 

attester), Dødsattester, Bevillinger, Domsudskrifter 
og lignende Dokumenter vedrørende Brudefolke• 
n es personlige Forhold paa Begæring skal tilbage• 
leveres Brudefolkene samtidig med Udstedelsen 
af Attesten om, at Bevislighederne er i Orden. 
Derimod kan de af Brudefolkene eller andre Per• 
soner i Henhold til Loven afgivne skriftlige Er• 
klæringer ikke udleveres. A d C i r k u l æ r e a f 
l. December 1922 (for Færøernes 
Vedkommende Cirkulære af 17. Maj 
l 9 2 3) A f s n i t I I I. I v æ r k s æ t t e Is e a f 
L y s n i n g. d. Den af de borgerlige Myndig• 
heder i Henhold til Lovens § 25 efter Parternes 
Begæring udstedte Attest om, at behørig Lysning 
har fundet Sted, afgives fremtidig i følgende Form: 
«Det attesteres herved, at der den .... 19 .. er 
foretaget behørig Lysning med Hensyn til det 
Ægteskab, som . . . . og . . . . agter at indgaa 
med hinanden, samt at der ikke har vist sig at 
foreligge nogen Hindring for deres Ægteskab». 
A d. C i r k u l æ r e a f l. D e c e m b e r l 9 2 2 
(for Færøernes Vedkommende Cir• 
k u l æ r e a f l 7. M a j l 9 2 3) A f s n i t V. 
Udskrifter til andre Myndigheder. 
e. Med Hensyn til Bestemmelsen om, at der, 
saafremt Vielsen er foretaget i de sønderjydske 
Landsdele, eller Bruden (eventuelt Brudgommen) 
har Bopæl i de nævnte Landsdele, inden 8 Dage 
efter Vielsen skal sendes Udskrift af det Ægte• 
skabsbogen tilførte til Personregisterførerne for de 
paagældende Registreringsdistrikter, bemærkes, at 
denne Bestemmelse nærmere skal forstaas saaledes : 
H vad enten Vielsen foretages i eller udenfor de 
sønderjydske Landsdele, skal Udskrift af Ægte• 
skabsbogen, saafremt begge Brudefolk eller alene 
Bruden har Bopæl i de nævnte Landsdele, sendes 
til Personregisterføreren for det Registrerings• 
distrikt, hvor Bruden har Bopæl; har alene Brud• 
gommen Bopæl i de nævnte Landsdele, sendes 
Udskrift til Personregisterføreren for det Registre• 
ringsdistrikt, hvor Brudgommen har Bopæl. Saa• 
frem! Vielsen foretages i de sønderjydske Lands, 
dele, og ingen af Brudefolkene har Bopæl i de 
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nævnte Landsdele, sendes Udskrift til Person• 1925 
registerføreren for det Registreringsdistrikt, hvor 6, Jan. 
Vielsen har fundet Sted. Det bemærkes udtryb 
keligt, at den Omstændighed, at der saaledes un• 
der visse Forhold skal sendes Udskrift af Ægte• 
skabsbogen til Personregisterførerne i de sønder• 
jydske Landsdele, ikke gør nogen Indskrænkning 
i den almindelige Regel om Tilsendelse af Udskrift 
af Ægteskabsbogen til anden ægteskabsstiftende 
borgerlig Myndighed. 

Kirkem. Cirkulære til Præsterne paa 8. Jan. 
Færøerne. I Forbindelse med Kirkeministeriets 
Bestemmelse for Færøerne af 9. Juni 1923 angaa• 
ende Gennemførelsen af Lov om Ægteskabs Ind• 
gaaelse og Opløsning af 30. Juni 1922 finder 
Kirkeministeriet - efter Forhandling med J ustits• 
ministeriet og i Tilslutning til nævnte Ministeriums 
Cirkulære af 6. d. M. til de borgerlige Myndig• 
heder - Anledning til yderligere at henlede Op• 
mærksomheden paa følgende Ændringer i og Til• 
føjeiser til fornævnte Bestemmelser af 9. J u ni 1923 : 
A. Afsnit III «Bevislighedernes 
P r ø v e l s e » , S i d e 5, e f t e r l. S t k. f r a 
o v e n. Under Henvisning til den under Punkt 
9 omtalte Ægteskabsbetingelse i Lovens § 17, 
hvorefter den, som har været gift, ikke maa ind• 
gaa nyt Ægteskab, førend offentligt Skifte er paa• 
begyndt eller privat Skifte tilendebragt, bemærkes, 
at Godtgørelse af Tilstedeværelsen af denne Ægte• 
skabsbetingelse ved Attest fra Skifteretten eller ved 
Erklæring fra Ægtefællen er ufornøden i Tilfælde, 
hvor det tidligere Ægteskab er ophævet ved 
Skilsmisse, og der i Skilsmissedommen eller SkiJs, 
missebevillingen eller i de for Skilsmissen fast• 
satte Vilkaar findes optaget en af følgende fire 
Bestemmelser: a t Fællesboet mellem Ægtefællerne 
er delt, eller a t hver af Ægtefællerne beholder 
af Fællesboet, hvad vedkommende Ægtefælle for 
Tiden er i Besiddelse af, eller a t en af Ægte• 
fællerne beholder hele Fællesboet, eller a t den 
ene Ægtefælle beholder hele Fællesboet med Und• 
tageise af enkelte bestemte Genstande, der tilfal• 
der den anden Ægtefælle. I de her nævnte Til• 
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1925 fælde godtgøres Overholdelsen af den ovennævnte 
8. Jan. Ægteskabsbetingelse ved Fremlæggelse af 

Skilsmissedommen eller Skilsmissebevillingen. 
B. A f s n i t I I I «B e v i s l i g h e d e r n e s 
P r ø v e l s e» , S i d e 5 , ef t e r 6. S t k. 
f r a o v e n. I Henhold til den mellem Danmark 
og Sverige under 5. Oktober 1907 afsluttede 
Overenskomst, j fr. Justitsministeriets Bekendt' 
gøreise Nr. 213 af 19. Oktober 1907, er det ikke 
tilladt svensk Undersaat, d e r i k k e h a r f a s t 
B o p æ l i D a n m a r k, at indgaa Ægteskab her 
i Landet, medmindre han foreviser Attest fra en 
svensk Myndighed om, at han efter svensk Lov' 
givning har Ret til at indgaa det paagældende 
Ægteskab. Attesten skal være udstedt af en 
svensk Præst, Forsamlingsforstander (o : Menig' 
hedsforstander), diplomatisk eller konsulær Em' 
bedsmand eller af Kabinetssekretæren i Udenrigs' 
departementet, og den skal indeholde begge de 
tilkommende Ægtefællers fulde Navn, Nationalitet, 
Alder, Fødested og Bopæl, hvorhos det særlig 
skal være angivet, hvorvidt de vides at være be' 
slægtede eller besvogrede, og hvis saadant Slægt' 
eller Svogerskab er kendt, dets Beskaffenhed ; 
endvidere skal Attesten indeholde Oplysning om, 
hvorvidt Lysning efter svensk Lovgivning bør 
finde Sted i Sverige, naar en svensk Undersaat 
agter at indgaa Ægteskab udenlands, og, for saa 
vidt saadan Lysning er paabudt, Angivelse af, 
hvorvidt den har fundet Sted. Bevis for, at den 
paagældende svenske Myndighed, som har ud, 
stedt Attesten, har været kompetent hertil, kan 
ikke kræves. Med Hensyn til Spørgsmaalet om, 
hvorvidt en svensk U ndersaat har taget fast Bopæl 
i Danmark eller kun har midlertidigt Ophold her, 
bemærkes, at Besvarelsen afhænger af, om det efter 
samtlige foreliggende Omstændigheder, derunder 
den paagældende Persons egen Forklaring, maa 
antages, at han har taget Ophold her i Landet i det 
Øjemed at forblive her for bestandig eller for læn' 
gere ubestemt Tid, eller om han har til Hensigt efter 
Opnaaelsen af et bestemt Formaal eller efter en vis 
Tidsfrists Forløb atter at forlade Danmark. I T viv}s, 
tilfælde vil Varigheden af Opholdet være væsen!' 
lig medbestemmende, hvorved bemærkes, at man som 
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Regel kan gaa ud fra, at naar vedkommende har 1925 
boet her i Landet uafbrudt i 2 Aar, foreligger der 8. Jan. 
fast Bopæl, saaledes at Attest fra den svenske 
Myndighed i saa Tilfælde er ufornøden. Den 
heromhandlede Attest, som det paahviler vedkom• 
men de svenske U ndersaat selv at fremskaffe, skal 
forelægges for Præsten, forinden denne udsteder 
Attest om, at Bevislighederne er i Orden. C. 
Afsnit III «Bevislighedernes Prø• 
v e l s e·» , S i d e 5 , e f t e r 8. S t k. f r a o v e n. 
Den af Præsten i Henhold til Lovens § 22 ud, 
stedte Attest om, at Bevislighederne for Ægte• 
skabets Indgaaelse er i Orden, skal fremtidig foran 
de paagældende Brudefolks N avne indeholde 
Angivelse af disses ægteskabelige Stilling, nemlig 
ugift, Enke, Enkemand eller fraskilt. Endvidere 
skal Attesten paa F oden være forsynet med en 
saalydende Bemærkning: o: Ved Henvendelse til 
en Præst om Lysning (eller Vielse) skal med• 
bringes: Daabsattester (Fødselsattester) for begge 
Brudefolk samt eventuelt Bevis for tidligere 
Ægteskabs Ophør (Dødsattest for tidligere Ægte• 
fælle, Skilsmissedom eller Skilsmissebevilling)». 
Det bemærkes, at de til de borgerlige Myndig• 
heder til Brug ved Bevislighedernes Prøvelse ind• 
leverede Daabsattester (Fødselsattester), Døds, 
attester, Bevillinger, Domsudskrifter og lignende 
Dokumenter vedrørende Brudefolkenes personlige 
Forhold paa Begæring skal tilbageleveres Brude, 
folkene samtidig med Udstedelsen af Attesten om, 
at Bevislighederne er i Orden. Derimod kan de 
af Brudefolkene eller andre Personer i Henhold 
til Loven afgivne skriftlige Erklæringer ikke ud, 
leveres. D. A f s n i t I V " I v æ r k s æ t t e l s e 
a f k i r k e l i g L y s n i n g» , S t k. 6 o g 7. 
Den af Præsten i Henhold til Lovens § 25 efter 
Parternes Begæring udstedte Attest om, at be• 
hørig Lysning har fundet Sted, afgives fremtidig i 
følgende F orm : «Det attesteres herved, at der 
den .... 19 .. er foretaget behørig Lysning i 
. . . . Kirke med Hensyn til det Ægteskab, som 
. . . . og . . . . agter at indgaa med hinanden, 
samt at der ikke hertil er anmeldt nogen Hindring 
for deres Ægteskab». E. A f s n i t V I o: F o r' 
m c n f o r V i e l s e n m. m. » , S i d e l O, l. 
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1925 S t k. f r a o v e n. Bestemmelsen om, at der i 
8. Jan. visse Tilfælde skal sendes Udskrift af Tilførslen 

til Kirkebogen om en paa Færøerne foretagen 
Vielse til vedkommenke P e r s o n r e g i s t e r f ø ' 
r e r i d e s ø n d e r j y d s k e L a n d s d e l e , skal 
nærmere forstaas saaledes : Saafremt begge Brude• 
folk eller alene Bruden har Bopæl i de nævnte 
Landsdele, skal Udskrift af Tilførslen til Kirke• 
bogen angaaende Vielsen sendes til Personregister• 
føreren for det Registreringsdistrikt, hvor Bruden 
har Bopæl ; har alene Brudgommen Bopæl i de 
nævnte Landsdele, sendes Udskrift til Person• 
registerføreren for det Registreringsdistrikt, hvor 
Brudgommen har Bopæl. Det bemærkes ud, 
trykkeligt, at den Omstændighed, at der saaledes 
under visse Forhold skal sendes Udskrift af Kirke• 
bogen til Personregisterførerne i de sønderjydske 
Landsdele ikke gør nogen Indskrænkning i den 
almindelige Regel om, at der, saafremt Lysning 
har fundet Sted i et andet Sogn end det, hvori 
Vielsen er foretaget, skal gives Meddelelse om 
Vielsen til Sognepræsten paa Lysningsstedet Ende• 
lig bemærkes, at Meddelelse til Personregisterføre• 
ren altid skal indeholde en fuldstændig Udskrift 
af Tilførslen til Kirkebogen angaaende den sted• 
fundne Vielse. 

21. Jan. Anordn. (Nr. 18), hvorved Lov om Me• 
nighedsraad_af 30. Juni 1922 sættes i Kraft 
paa Færøerne. I Henhold til den Regeringen 
ved Lov om Menighedsraad af 30. J u ni 1922 § 
43 givne Bemyndigelse sættes herved bemeldte 
Lov i Kraft paa Færøerne med de Ændringer, der 
er befundne nødvendige af Hensyn til de særlige 
Forhold paa disse Øer saalydende: A f s n i t I. 
§ l. Der oprettes et Menighedsraad for hvert 
Sogn, jfr. § IO. Er der i et Sogn flere end een 
Kirke, og hver af Kirkerne er selvejende, eller der 
til hver af Kirkerne er henvist en bestemt Kreds 
af Sognets Beboere, skal der være et Menigheds• 
raad for hvert Kirkedistrikt N a ar det til en 
Købstadkirke henlagte Landdistrikt har eget Skole• 
og Fattigvæsen, har det Ret til paa Begæring at faa 
sit eget Menighedsraad. Under særlige Omstæn• 
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digheder kan Kirkeministeriet tillade, at et Pastorat 1925 
med to eller flere Sogne eller et Sogn med to 21. Jan. 
eller flere Kirkedistrikter har fælles Menighedsraad, 
naar et Menighedsmøde i hvert af Sognene eller 
Distrikterne udtaler Ønsker derom. Ved Opret• 
telsen af nye Sogne eller Sognedistrikter med egen 
Kirke vælges Menighedsraad for det udskilte 
Sogn eller Distrikt samtidig med Oprettelsen. 
Skønnes det fornødent, kan Kirkeministeriet sam• 
tidig lade foretage Nyvalg for den tilbageblevne 
Del. Kirkeministeriet bestemmer efter Indstilling 
fra Biskoppen, hvilke af de for Anstalter, Stifte!• 
ser eller særlige Klasser af Personer oprettede 
Menigheder der skal have eget Menighedsraad. 
§ 2. Menighedsraadet bestaar af de ved Menig• 
heden fast ansatte Præster (herunder Andenpræ• 
ster) samt mindst seks til Menighedsraadskredsen 
hørende Medlemmer valgte efter denne Lovs Reg• 
ler. Antallet af valgte Medlemmer retter sig efter 
Antallet af Folkekirkens Medlemmer i Menigheds• 
raadskredsen ved sidste almindelige Folketælling. 
T alle t sættes til seks for det første Tusinde og 
yderligere et Medlem for hvert paabegyndt T u• 
sinde, dog ikke over femten ialt. Har to 
eller flere Sogne eller Kirkedistrikter fælles 
Menighedsraad, fastsættes Antallet af Menigheds• 
raadets Medlemmer efter Pastoratets samlede 
Folketal og fordeles paa de enkelte Sogne eller 
Distrikter i Forhold til Folketallet i hvert af dem, 
dog at et Sogn eller Distrikt mindst skal have et 
Medlem. Kirkeministeriet kundgør Antallet af 
Menighedsraadenes Medlemmer i hver Menig• 
hedsraadskreds. Foruden Medlemmerne vælges 
et Antal Stedfortrædere efter de nedenfor angivne 
Regler, j fr.§§ 9 og 12. Præsteviede Kateketer, perso• 
nelle Kapellaner og personlige Hjælpepræster har 
Ret til at deltage i Raadets Forhandlinger, men uden 
Stemmeret, medmindre saadan under særlige Om• 
stændigheder tillægges dem af Biskoppen efter 
Menighedsraadets Indstilling. I Præstens Forfald 
og under Embedsledighed indtræder den konsti• 
tuerede Præst som stemmeberettiget Medlem af 
Raadet, dog at han ikke kan afgive Stemme ved 
Indstilling om Præstekaldelse, j fr. § 34, Stk. 2. 
N a ar den kirkelige Betjening for et af flere Sogne 
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1925 eller Sognedishilder bestaaende Pasto"at er ordnet 
21. Jan. saaledes, at Betjeningen af et enkelt Sogn eller 

Distrikt væsentlig er overdraget til en fast Kap• 
pellan eller Hjælpepræst, kan· det ved Regulativet 
for Ordningen af Embedsforholdet mellem Præ• 
sterne bestemmes, at hver af dem skal være Med• 
lem af sit Menighedsraad. Menighedsraadet væJ, 
ger selv sin Formand og en Næstformand, der i 
Formandens Forfald indtager Forsædet i Raadet. 
§ 3. Menighedsraadet vælges paa 4 Aar. Valget 
gælder fra et Kirkeaars Begyndelse. Oprettes nye 
Menighedsraad i Løbet af en Valgperiode, gæl• 
der Valget kun for Resten af denne. § 4. Valgret 
og Valgbarhed til Menighedsraadet har ethvert 
Medlem af Folkekirken, som er fvldt eller inden 
Udgangen af det Kalenderaar, hvori Valget fore• 
gaar, fylder 25 Aar, medmindre de paagældende 
l. ved aabenlyst at fornægte Kristentroen stiller 
sig i afgjort Modsætning til Folkekirken, eller 
2. vitterligt fører et forargeligt Levned, eller 3. 
ved Dom er fundet skyldig i en i den offentlige 
Mening vanærende Handling, for hvilken der 
ikke er modtaget Æresoprejsning. For at kunne 
udøve Valgret eller vælges til Menighedsraadet 
maa vedkommende være optaget paa den kirke• 
lige Valgliste for den paagældende Menigheds• 
raadskreds i Henhold til personlig, skriftlig eller 
mundtlig Tilmelding. Ved Tilmeldingen skal 
gives følgende Oplysninger: l. Fulde Navn, Stil• 
Jing og Bopæl. 2. At den paagældende er Med' 
lem af Folkekirken. 3. Fødselssted, Aar og Dato. 
Den skriftlige Tilmelding dateres og underskrives 
egenhændig. Den mundtlige Tilmelding sker ved 
personlig Henvendelse (ikke telefonisk) til Valg' 
bestyrelsens Formand eller dennes Repræsentant. 
Personer, som ikke har Indfødsret, kan først op• 
tages paa Valglisten, naar de har haft Bopæl her 
i Landet uafbrudt i et Aar efter Tilflytningen. 
Personer, der har Bopæl i flere Menighedsraadskredse, 
kan vælge, i hvilken af disse, de vil udøve Valgret. 
Personer, der i Henhold til særlige Bestemmelser 
er henvist til en bestemt Menighed, for hvilken 
der er oprettet Menighedsraad, har alene Valgret 
og er kun valgbare til dette Menighedsraad. 
Præster og Kirkebetjente, der bor udenfor deres 
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Menighedsraadskreds, har Valgret og - for Kirke• 1925 
betjentenes Vedkommende - tillige Valgbarhed i 21. Jan. 
den Kreds, i hvilken de er ansat. Deres Hustruer 
og hjemmeværende Børn har ogsaa, om de ønsker 
det, Valgret og Valgbarhed i samme Kreds. Er 
Præster eller Kirkebetjente ansat i to eller flere 
Menighedsraadskredse, kan de saavel som deres 
Hustruer og hjemmeværende Børn vælge, i hvil• 
ken af disse de vil udøve deres Valgret. Sogne• 
baandsløsere kan vælge, om de vil lade sig op• 
føre paa Valglisten i den Menighedsraadskreds, i 
hvilken de bor, eller i den, som de gennem Sogne• 
baandsløsningen knytter sig til. De er da kun 
valgbare i samme Kreds. Har Sognebaandsløsere 
ladet sig opføre i den Kreds, til hvilken de er 
knyttet ved Sognebaandsløsningen, bevarer de 
Valgret og Valgbarhed her til Valgperiodens U d• 
løb, selv om den Præst, til hvilken der er løst 
Sognebaand, i Mellemtiden fratræder sit Embede. 
Ligeledes kan, hvor Omstændighederne taler der• 
for, Biskoppen meddele Tilladelse til, at en Be• 
boer af et af Sognene i et FJersognspastorat væl• 
ger at have Valgret og Valgbarhed i et af Pa• 
storatets andre Sogne. Mand og Hustru eller be• 
slægtede i op• og nedstigende Linie kan ikke 
samtidig være Medlemmer af samme Menigheds• 
raad. § 5. Medlemmer af Folkekirken er: L 
Personer, der er døbt i Folkekirken. 2. Personer, 
der er døbt i et evangelisk-luthersk Samfund uden• 
for Folkekirken, naar de senere har sluttet sig til 
en Menighed indenfor denne. Er de døbt uden• 
for Riget, sker Optagelse ved Bosættelsen her i Lan• 
det, medmindre de paa den derom foreskrevne 
Maade har anmeldt at ville staa udenfor Folke• 
kirken. 3. Andre Personer, som er døbt med den 
kristne Daab, og som enten efter Bestemmelse af 
den eller dem, der har Forældremyndigheden, op• 
drages i Folkekirkens Tro eller i en senere Alder 
personlig har sluttet sig til en Menighed i Folke• 
kirken. Nærmere Regler for Optagelse i og Ud• 
trædeise af Folkekirken gives ved kongelig An• 
ordning. Medlemsforholdet ophører, naar et Med• 
lem : L udtræder af Folkekirken ved skriftlig 
Anmeldelse paa den ved kongelig Anordning fore• 
skrevne Maade, 2. slutter sig til et T rossamfund 
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1925 udenfor Folkekirkens Orden eller paa abclen 
21. Jan. Maade, saasom ved at lade sig gendøbe, stiller 

sig udenfor denne. Børn under 15 Aar optages i 
og udmeldes af Folkekirken paa Begæring af den 
eller dem, der har Forældremyndigheden. Er et 
Barn een Gang optaget i eller udmeldt af Folke• 
kirken, kan det kun udmeldes eller genoptages 
paa Begæring af den eller de samme, som har 
begæret Barnet optaget eller udmeldt, eller, hvis 
saadan Begæring ikke kan foreligge, med Tilla' 
delse af Kirkeministeriet. For Børn mellem 15 og 
18 Aar kræves foruden Barnets egen Begæring 
tillige Samtykke af den eller dem, der har For• 
ældremyndigheden; Barnet kan indanke en N æg• 
Ieise af Samtykke for Ministeriet. § 6. Listen 
over de valgberettigede i en Menighedsraadskreds 
affattes af en Valgbestyrelse paa 3 Medlemmer, 
der vælges efter Regler for Forholdstal af Menig• 
hedsraadet blandt dets egne Medlemmer. Ved 
Deling af en Menighedsraadskreds vælger det hid• 
ticlige Menighedsraad Valgbestyrelsen for den ny• 
oprettede Kreds blandt dennes til Folkekirken 
hørende Beboere. Valgbestyrelsen vælger selv sin 
Formand og kan antage lønnet Medhjælp samt, 
om fornødent, leje Lokale, hvorfra dens Arbejde 
udføres. Naar Valg skal foretages efter denne 
Lovs Regler, bekendtgøres det fra Prædikestolen 
eller Kordøren ved alle regelmæssige Gudstjene• 
ster i Menighedsraadskredsen de to første Søn• 
dage i Februar Maaned, at alle de, der ønsker sig 
optaget paa Valglisten, for saa vidt de ikke aiJe, 
rede findes optaget paa den sidst benyttede Valg• 
liste, maa gøre Tilmelding paa den i § 4 fore• 
skrevne Maade inden Udgangen af Marts Maaned. 
Ved Siden heraf kan Valgbestyrelsen ogsaa lade 
Bekendtgørelse foregaa paa anden Maade, for saa 
vidt den maatte finde det formaalstjentligt. Paa 
de Søndage, hvor der sker Bekendtgørelse om 
Tilmelding til Valglisten, udleveres der ved U d, 
gangen af Kirken en trykt Vejledning, indehol• 
dende Lovens Bestemmelser om Betingelserne for 
Optagelse paa Valglisten, om Reglerne for Valg• 
listernes Fremlæggelse og om den Erklæring, 
som Menighedsraadets valgte Medlemmer skal af, 
give, m. m. Vejledningen, hvis Form bestemmes 
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af Kirkeministeriet, skal tillige indeholde en efter 1925 
Reglerne i § 4 affattet Blanket, der kan benyttes 21. Jan. 
ved Tilmeldingen. Vejledningen med tilhørende 
Blanket skal ogsaa kunne faas udleveret paa de 
Steder, hvor Tilmeldingen kan ske, eller paa 
andre efter Menighedsraadets Skøn belejlige 
Steder i Menighedsraadskredsen. Samme VeJled• 
ning skal ogsaa udleveres til dem, der melder sig 
mundtlig til Valglisten. Efter Tilmeldingsfristens 
U d løb udarbejdes Valglisten paa Grundlag af den 
ved det sidst afholdte Menighedsraadsvalg benyt• 
tede Valgliste saaledes, at de, der er opført paa 
denne Liste, overføres til den nye Valgliste, saa• 
fremt de vedblivende opfylder Valgretsbetingel• 
serne. Endvidere optages de i Henhold til Stk. 
2 rettidig tilmeldte. Valgbestyrelsen kan, om for• 
nøden!, kræve nærmere Oplysninger. Har Valg• 
bestyrelsen modtaget en Tilmelding med mangel• 
fulde eller urigtige Oplysninger, skal den saa vidt 
muligt give de paagældende Lejlighed til at ud• 
fylde eller berigtige den. Kommunerne er for• 
pligtet til paa Anmodning at stille de officielle 
Mandtalslister til Raadighed for Valgbestyrelsen. 
H vor det skønnes nødvendigt, kan der ved Til• 
meldingen forlanges Oplysning, om og hvor ved• 
kommende hidtil har været optaget paa en kirke• 
lig Valgliste, for at Flytningen kan meddeles Valg• 
bestyrelsen i den tidligere Kreds. Den af Valg• 
bestyrelsen affattede Valgliste fremlægges til offent• 
ligt Eftersyn fra den l. til den 31. Maj i en eller 
flere af Menighedsraadskredsens Skoler eller i 
andre passende Lokaler efter Menighedsraadets 
Bestemmelse. Klager over egen Udeladelse af 
Listen eller andres uberettigede Optagelse paa 
samme indgives skriftligt til Valgbestyrelsens For• 
mand inden den 15. J u ni og Valgbestyrelsen træf• 
fer derefter Afgørelse af indkomne Klager og gi• 
ver vedkommende Meddelelse om Afgørelsen in• 
den Udgangen af J u ni. Gaar denne Afgørelse 
Klageren imod, kan Sagen indankes for Biskoppen, 
som træffer endelig Afgørelse inden Midten af 
September Maaned. Bekendtgørelse om Valg• 
listernes Fremlæggelse, Indgivelse af Klage m. v. 
sker sammen med Bekendtgørelsen om Tilmel• 
ding, jfr. Stk. 2. Ved første Valg efter foranstaa• 
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1925 ende Regler kan Valgbestyrelsen ændre de foran 
21. Jan. fastsatte Frister i det Omfang, hvor dette maa an• 

ses fornødent. § 7. Hvert Aar modtages en ny 
Tilmelding til den kirkelige Valgliste i Løbet af 
Februar Maaned, hvorefter Valgbestyrelsen gennem• 
ser Valglisten, udsletter dem, der er flyttet ud af 
Kredsen eller paa anden Maade har mistet deres 
Valgret, og optager paa en Tillægsliste de til• 
flyttede og andre nye valgberettigede, der har 
meldt sig til Optagelse. Bekendtgørelse om Til· 
melding til Valglisten, Fremlæggelse af Listen og 
Indgivelse af Klager m. v. sker efter Reglerne i 
§ 6. Forud for hvert ordentligt Valg affatter Valg• 
bestyrelsen efter Reglerne i § 6 Stk. 4:, en helt ny 
Valgliste, til hvilken de paa den tidligere Valg• 
liste med Tillæg optagne Personer overføres uden 
ny Tilmelding, saafremt de fremdeles opfylder 
Betingelserne for Valgret. Forud for overordent• 
lige Valg til Menighedsraad fastsætter Biskoppen 
Frister for Tilmelding til Valglisten m. v., svarende 
til de i § 6 angivne. De herefter anmeldte op• 
tages paa et Tillæg til Valglisten. Ved Deling af 
en Menighedsraadskreds har de, der har meldt 
sig til Optagelse paa Valglisten i den tidligere 
samlede Kreds, Valgret og Valgbarhed i den ny. 
oprettede Kreds uden ny Tilmelding. § 8. Val• 
get foretages paa en af Valgbestyrelsen fastsat 
Dag i Tiden fra den 20. til den 30. November, 
dog inden Kirkeaarets Udgang, i en eller flere af 
Menighedsraadskredsens Skoler eller andre pas• 
sende Lokaler. Valget ledes af V al g bestyrelsen, 
der om fornødent bistaas af de øvrige Menig• 
hedsraadsmedlemmer. Bekendtgørelse om Tid og 
Sted for Valget sker fra Prædikestolen eller Kor• 
døren ved alle regelmæssige Gudstjenester i Menig• 
hedsraadskredsen de to første Søndage i N o v em• 
ber og iøvrigt saaledes, som Valgbestyrelsen fin, 
der formaalstjenligt. Ved overordentlige Valg 
fastsætter Biskoppen Tiden for Valget og Reg• 
Jerne for dets Bekendtgørelse. § 9. Valgret ud• 
øves ved personligt Møde. Valget er skriftligt og 
hemmeligt og foretages uden forudgaaende For• 
handling efter Reglerne for Forholdstalsvalg. Af, 
stemningen sker i Henhold til Kandidatlister, paa 
hvilke bestemte Personer bringes i Forslag. En 
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Liste kan indeholde Navne paa Kandidater i ind• 1925 
til det Antal af Medlemmer, der skal vælges, og 21. Jan. 
skal desuden indeholde et tilsvarende Antal Navne 
paa Stedfortrædere, j fr.§ 12. Uden vedkommendes 
Samtykke, som maa foreligge skriftligt, maa intet 
Navn opføres paa en Kandidatliste. Kandidat• 
listerne skal være underskrevet af mindst 3 og 
højst 9 Vælgere. Ministeriet meddeler nærmere 
Regler for Valgets Forberedelse og Foretagelse 
med Iagttagelse af, a t der mellem Udløbet af Fri• 
sten for Kandidatlisters Indgivelse og disses Be• 
kendtgøreise bliver mindst 2 Dage, i hvilke der 
af Forslagsstillerne kan foretages Forandringer i 
de indgivne Lister paa Foranledning enten af 
Forslagsstillerne selv eller af Valgbestyrelsen, naar 
denne erklærer en Liste helt eller delvis ugyldig 
eller mangelfuld, a t Kandidatlisterne bekendtgøres 
mindst 2 Dage før Valget, a t saafremt der inden 
Udløbet af Fristen for Kandidatlisternes Indgivelse 
kun er indleveret een gyldig Kandidatliste, er• 
klæres de paa denne Liste opførte Kandidater og 
Suppleanter for valgte uden Afstemning, a t ingen 
ved at vælges som Suppleant paa en Liste afskæ• 
res fra at vælges som Medlem paa en anden Li• 
ste. En kort Beretning om Valget indføres i 
Menighedsraadets Forhandlingbog og underskrives 
af Valgbestyrelsen. En Udskrift af Forhandlings• 
bogen sendes snarest af Valgbestyrelsens Formand 
gennem Provsten til Biskoppen. Klager over 
Valgets Gyldighed sendes inden 8 Dage efter 
V alge t til Provsten, der efter at have indhen te t 
Valbestyrelsens Erklæring tilstiller Biskoppen Sa• 
gen til Afgørelse. Biskoppens Afgørelse kan saa• 
vel af Valgbestyrelsen som af Klageren indankes 
for Ministeriet. § 10. F ører Valget ikke til Dan• 
nelse af et fuldtalligt Menighedsraad, eller finder 
der i en Menighedsraadskreds intet Valg Sted, 
udskrives Udfyldningsvalg eller helt nyt Valg. 
Vælges der heller ikke ved dette Valg et fuld• 
talligt Menighedsraad, dannes Raadet af de Med• 
lemmer, der er valgt, i Forbindelse med de selv• 
skrevne Medlemmer. Er slet ingen Medlemmer valgt, 
mister Menigheden sin Indstillingsret ved Præste• 
valg. Menighedsraadets øvrige Hverv overtages 
af de selvskrevne Medlemmer, der kan antage 

Il-6 
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1925 lønnet Medhjælp til Hvervets Udførelse. § 11. 
21. 'Jan. Flytter et Medlem i Løbet af Valgperioden ud af 

Menighedsraadskredsen, skal dette ikke gøre det 
nødvendigt for ham at udtræde af Menigheds• 
raadet, hvis dette ønsker, at han beholder sit 
Sæde i samme. Naar et Medlem ellers i Løbet af 
Valgperioden ønsker at udtræde af Menigheds• 
raadet, skal han hertil have Raadets Samtykke. 
Spørgsmaal om at udelukke et Medlem af Menig• 
hedsraadet afgøres af Raadet selv, men Afgørelsen 
kan indankes før Biskoppen. Udelukkelse kan 
kun finde Sted, naar vedkommende ikke længere 
opfylder Betingelserne for at have Sæde i Raadet 
eller vedholdende nægter at opfylde sine Pligter 
som Medlem af Raadet. § 12. De paa en Liste 
opførte Stedfortrædere betragtes som personlige 
Stedfortrædere for de valgte Medlemmer i tilsva• 
rende Rækkefølge. En Stedfortræder tager Sæde 
i Menighedsraadet, naar et Medlem dør eller ud• 
træder af Raadet. Ligeledes tilkaldes en Sted• 
fortræder efter Menighedsraadets Bestemmelse, 
naar et Medlem i længere Tid er forhindret. 
Findes der ved et Medlems Afgang eller Forfald 
ingen Stedfortræder til at indtræde i hans Plads, 
afgør Biskoppen efter indhentet Erklæring fra de 
tilbageblevne Medlemmer af Raadet, om Besætte], 
sen af den ledige Plads kan opsættes til næste 
almindelige Valg. Dog skal Udfyldningsvalg 
finde Sted, hvis Raadets Antal af valgte Medlem• 
mer er gaaet ned under Halvdelen, medmindre l\lini• 
steriet samtykker i, at det undlades. § 13. Udgifter 
i Anledning af Valg till\lenighedsraad saavel som 
Raadets egne Udgifter til Lokale, Papir og Porto, 
til Rejser i Anledning af Præstevalg samt andre 
Udgifter, som det Raadet paahvilende Hverv med, 
fører, udredes af vedkommende Kirkes særlige 
Kasse. Har den særlige Kirkekasse ikke Midler 
til at udrede Beløbet, tilvejebringes dette ved 
Ligning efter de for Ligning af U n derskud ved 
Kirkens Drift gældende Regler. A f s n i t I l. 
§ 14. Første Gang efter Valg sammenkaldes 
Menighedsraadet af den først valgte inden Ud, 
løbet af 8 Dage. Forinden et valgt Medlem før• 
ste Gang tager Sæde i et Menighedsraad, afgiver 
han i et Menighedsraadsmøde en skriftlig Er, 
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klæring paa Ære og Samvittighed om at ville ud• 1925 
føre det ham betroede Hverv i Troskab mod den 21. Jan. 
danske evangelisblutherske Folkekirke, saa at den 
kan byde gode Vilkaar for den kristne Menig• 
heds Liv og Vækst. Naar den i Stk. 2 omhand• 
lede Erklæring er afgivet, vælger Menighedsraadet 
sin Formand og Næstformand, hvorom Meddelelse 
sendes Biskoppen gennem Provsten. Formand og 
Næstformand vælges for et Aar ad Gangen. Et 
Medlem er kun pligtig at modtage Valg til For• 
mand i indtil 4 Aar og kan, naar han har funge• 
ret som Formand i mindst 4 Aar, kræve sig fri• 
taget for Hvervet i et lige saa langt Tidsrum. 
Søndagen efter det første Møde kundgøres fra 
Prædikestolen eller Kordøren, hvem der efter at 
være valgt til Medlemmer af Menighedsraadet har 
taget Sæde i samme og hvem der er valgt til Menig• 
hedsraadets Formand. § 15. Menighedsraadets 
Formand sammenkalder Raadet, naar han dertil 
finder Anledning. eller naar det begæres af Sogne• 
præsten (Sognedistriktspræsten) eller af mindst en 
Trediedel af Raadets Medlemmer. Menigheds• 
raadets Beslutninger fattes i Møder. Raadet er 
kun beslutningsdygtigt, naar mindst Halvdelen af 
Medlemmerne er til Stede. Øvrige Bestemmelser 
om Forretningsgangen fastsættes af Raadet selv. 
I T vivistilfælde kan Spørgsmaal om Forretnings• 
gangen forelægges Biskoppen. Menighedsraadets For• 
handlinger indføres i en særlig dertil indrettet, af 
Provsten autoriseret Forhandlings bog. Den fremlæg• 
ges vedKirkesyn og Visitatser. § 16. Menighedsraa• 
dene i et Pastorat skal samles til fælles Møder, naar 
Sognepræsten eller F ormanden for et af Raadene 
finder det formaalstjenligt, eller naar Flertallet i et 
R a ad eller mindst en Trediedel af hvert af Raadene 
begærer det. Formanden i Hovedsognets Menig• 
hedsraad leder disse Møder, jfr. ogsaa § 32. § 17. 
Ved Valg af nyt Menighedsraad vedbliver det 
gamle Menighedsraad at bestaa, til det nye er 
traadt i Virksomhed, j fr. § 14. A f s n i t I I L 
§ 18. Menighedsraadet varetager Menighedsraads• 
kredsens T arv efter de derom gældende Bestem• 
melser. § 19. Menighedsraadet udgør Bestyre!• 
sen for selvejende Kirker. For de Kirker paa 
Landet, som ikke ejer sig selv, nedsætter Menig• 
hedsraadet et siaaende Udvalg, bestaaende af 
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1925 Sognepræsten og to af dets valgte Medlemmer, 
21. Jan. til Varetagelse af Menighedens Interesser med 

Hensyn til Kirken, Kirkegaarden m. m. Dette Ud• 
valg skal have Lejlighed til at udtale sig om alle 
større Arbejder, der udføres ved Kirken eller 
Kirkegaarden, og har Ret til gennem Menigheds• 
raadet at .henvende sig til Overtilsynet i Kirkens 
Anliggender. § 20. Fra og med første Ledighed 
i Kirkebetjentstillinger efter denne Lovs !kraft• 
træden tilkommer det Menighedsraadet, hvor Be• 
skikkelsen af Kirkebetjentene tilfalder det, med 
Amt og Prøvstis Stadfæstelse at tage Beslutning 
om, hvorledes Kirkebetjentforholdene fremtidig 
skal ordnes, hvem Forretningerne skal overdrages 
til, og hvilke Honorarer der skal gives. I sær• 
lige Tilfælde vil Kirkeministeren efter at have ind• 
hentet Erklæring fra Menighedsraadet kunne fri• 
tage en Lærer, der ved denne Lovs Ikrafttræden 
tillige er Kirkebetjen t, fra hans Hverv som saa• 
dan. § 21. Menighedsraadet tager Del i Besty• 
reJsen af de til Præsteembedet henlagte faste 
Ejendomme efter de herom gældende Regler. § 22. 
Menighedsraadet tager Del i Bestyrelsen af Sag• 
nets kirkelige Midler i det Omfang, hvori dette 
er hjemlet ved de herom fastsatte særlige Regler. § 
23. Menighedsraadet tager, efter at Sagen har været 
forhandlet paa et Menighedsmøde, Beslutning om: 
a) hvorvidt Konfirmation kun skal afholdes een 
Gang aarlig, samt om andre Konfirmationer ved• 
rørende Forhold, som ved kongelig Anordning er 
eller maatte blive henlagt til Menighedsraadets 
Afgørelse, b) Indførelse af nye autoriserede Salme• 
bøger og Salmebogstillæg.1) Raadet sørger for, at 
et passende Antal Salmebøger er til Raadighed i 
Kirken, c) Benyttelse af Særkalke ved Altergang, 
d) at Prædiken ved Højmessegudstjenesten i Kir• 
ken i et Kirkeaar skal kunne holdes hver anden 
Gang paa Færøsk, naar Sognepræsten deri er enig, 
og Menighedsmødet har givet Ordningen sin Til• 
slutning. I samme Omfang og paa samme Vil• 
kaar skal ved Messefaldsgudstjeneste fra Kor• 
døren kunne oplæses færøske Prædikener, naar 
saadanne foreligger autoriserede paa dette Sprog. 
Fremdeles skal de øvrige Dele af Gudstjenesten 

') Jfr. K. M. Skr. 7. April 1924. 
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i samme Omfang og paa samme Vilkaar kunne 1925 
foregaa paa Færøsk, naar Salmer og de paagæl• 21. Jan. 
dende Dele af Ritualet foreligger autoriserede paa 
dette Sprog. Den omhandlede Autorisation fore• 
tages af Biskoppen.') § 24. Menighedsraadets 
Samtykke kræves til, at der a) ved Gudstjene• 
ster eller kirkelige Handlinger af nogen af Kir• 
kens Præster anvendes en anden autoriseret Li• 
turgi eller andre autoriserede Ritualer end de hid• 
til i Menigheden brugte, b) ved de almindelige 
Gudstjenester af nogen af Kirkens Præster anven• 
des andre autoriserede Prædiketekster end de, der 
hidtil har været brugt i Menigheden, c) ved Kon• 
firmandundervisningen indføres nye autoriserede 
Hjælpemidler, d) ved Religionsundervisningen i 
Folkeskolen indføres nye autoriserede Hjælpe• 
midler. De under a) og b) omhandlede Sager 
skal være forhandlet paa et Menighedsmøde, for• 

·inden Menighedsraadet træffer sin Afgørelse. 
Menighedsraadets Samtykke udkræves ligeledes 
til e) Forandringer i Tiden for Gudstjenesten, 
f) Foretagelse af Indsamlinger ved de faste Guds• 
tjenester efter de herom gældende Regler. § 25. 
Ønsker et Menighedsraad efter Aftale med nogen 
af Kirkens Præster, og efter at Sagen har været 
gjort til Genstand for Forhandling paa et Menig• 
hedsmøde, at der ved de af den paagældende 
Præst ledede Gudstjenester skal benyttes andre 
end de autoriserede Salmebøger og Salmebogstil• 
læg eller foretages mindre Ændringer i Liturgi og 
Ritualer, maa Biskoppens Tilladelse hertil ind• 
hentes. Tilladelsen kan for Salmebøgernes Ved, 
kommende kun gives paa det i § 23 b nævnte 
Vilkaar. § 26. Menighedsraadet har Ret til, og• 
saa uden at Anledning dertil er givet det fra de 
kirkelige Myndigheders Side, at tage Sager og 
Forhold, der vedrører Sognemenigheden, under 
Overvejelse og henvende sig derom til Biskoppen 
eller Ministeriet. Præsten er i sin Embedsvirk. 
somhed, herunder den private Sjælesorg, uaf, 
hængig af Menighedsraadet. § 27. Til Fremme 
af Menighedsplejen skal Menighedsraadet forvalte, 
hvad der indkommer i Kirkens Bøsser, Fattigtavler 
og Blok. F o r Anvendelsen af disse Midler saavel 

t) Jfr. K. M. Skr. 1. Oktbr. 1930. 
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1925 som af Legater under Menighedsraadets Bestyrelse 
21. Jan. og andre Indtægter, som Menighedsraadet maatte 

oppebære, aflægges aarligt Regnskab. Regnskabs• 
aaret er Finansaaret, og Regnskabet fremlægges til 
offentligt Eftersyn i den første Halvdel af Maj Maaned 
efter foregaaende Bekendtgørelse fra Prædikestolen. 
Hvor der i en Menighedsraadskreds findes en or• 
ganiseret Menighedspleje udenfor Menigheds• 
raadet, kan Menighedsraadet bestemme, at hvad der 
indkommer i Kirkens Bøsser, skal tilfalde denne. 
Kundgørelse herom sker fra Prædikestolen. En 
Beretning fra den frivillige Menighedspleje ved• 
lægges Menighedsraadets aarlige Regnskab. En 
Valgmenighed kan ved sine Gudstjenester i Sogne• 
kirken have anbragt en Bøsse til sin egen fri kirke• 
lige Fattigpleje. § 28. Menighedsraadet del• 
tager i Afgørelsen af Spørgsmaal om Kirkens og 
Kirkegaardens Brug og i Tilsynet med Kirkers 
og Kirkegaardes Vedligeholdelse i det Omfang, 
som Lovgivningen herom bestemmer. § 29. Ved 
Kirkevisitatser samles Biskop eller Provst med 
Menighedsraadet eller dettes valgte Medlemmer 
alene til Forhandling, naar det begæres fra en af 
Siderne. § 30. Menighedsraadet er pligtigt til 
at afgive Betænkning og Raad i de Anliggender, 
som af Ministeriet, Biskoppen eller Provsten 
maatte forelægges det. Menighedsraadets Betænb 
ning bør navnlig indhentes i alle Tilfælde, hvor 
der foreligger Spørgsmaal af væsentlig Interesse 
eller blivende Betydning for Menighedsraads, 
kredsen. § 31. Menighedsmøder afholdes, for• 
uden i de i Loven foreskrevne Tilfælde, naar det 
begæres af den kirkelige Øvrighed, af Menig• 
hedsraadets Formand eller dets Flertal, af en af 
de stemmeberettigede Præster i Forbindelse med 
et Mindretal af de valgte Medlemmer eller efter 
skriftlig Begæring af 25 paa Valglisten optagne 
Medlemmer af Menigheden. For flere Menig• 
hedsraadskredse i samme Pastorat kan fælles Menig• 
bedsmøder afholdes, naar det begæres af et af de 
paagældende Menighedsraad. Menighedsmoder 
sammenkaldes for en enkelt Menighedsraadskreds af 
Menighedsraadet, for flere Menighedsraadskredse i 
samme Pastorat af Hovedsognets Menighedsraad. 
Menighedsmøderne ledes af en af Mødet selv valgt 
Ordstyrer. Deres Beslutninger indføres i Men 
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hedsraadets Forhandli11gsbog, for fælles Menig• 1925 
h edsmøder i Hovedsognets Forhandlingsbog. Til 21. Jan. 
Menighedsmøder har alle Medlemmer af Folke• 
kirken indenfor vedkommende Kreds Adgang, 
men kun de, der findes optaget paa de kirkelige 
Valglister, er stemmeberettigede i de Anliggender, 
der i Henhold til Loven er henlagt til Menig' 
bedsmødets Beslutning eller Betænkning. Kund• 
gøreise om Menighedsmøders Afholdelse sker ved 
Gudstjenesterne i de paagældende Menigheds, 
raadskirker eller paa anden Maade, der sikrer, at 
et saa stort Antal som muligt af Menighedens 
l\1edlemmer bliver bekendt med samme. I Kund• 
gøreisen angives Forhandlingsemnerne. A f s n i t 
I V. § 32. Menighedsraadene medvirker efter 
de nedenfor anførte Regler ved Besættelsen af 
alle faste Præsteembeder. Hvor en Sognekirke 
eller Sognedistrikts' eller Filialkirke helt eller væ' 
sentligt er opført ved Tilskud fra private, har den 
Privatmand, det Udvalg eller den Forening, paa 
hvis Foranstaltning Kirken er opført, Indstillings' 
ret til Præstcembederne ved Kirken første Gang, 
de skal besættes. Indstillingen kan ske uden Op• 
slag af Embedet. Ved de Embedsbesættelser, 
hvor Menighedsraad ikke medvirker, indhentes 
Biskoppens Erklæring, førend Indstilling gøres 
til Kongen. Med Hensyn til Præstcembederne 
ved Anstalter og Stiftelser saavel som for særlige 
Klasser af Personer, for hvilke der ikke er op' 
rettet Menighedsraad, har det sit Forblivende ved 
den hidtidige Besættelsesmaade. § 33. Naar et 
Embede, ved hvis Besættelse Menighedsraadet har 
Ret til at medvirke, er blevet ledigt, sender Mini• 
steriet snarest muligt efter Ansøgningsfristens U d, 
løb alle de indkomne Ansøgninger til vedkom' 
mende Biskop. Biskoppen sender snarest muligt 
gennem Provsten Ansøgningerne til Formanden 
for Menighedsraadet eller, hvis Sagen angaar flere 
Menighedsraad, til Formanden for Hovedsognets 
eller Hovedkirkens Menighedsraad, som derefter 
snarest giver de vedkommende Adgang til at 
gennemgaa Ansøgningerne. Ved Ansogningernes 
Fremsendelse træffer Provsten paa Biskoppens 
Vegne Foranstaltning til et Møde af Pastoratets 
Menighedsraad mindst 3 og højst :1: U ger, efter 
at Ansøgningerne er kommet Formanden i Hænde. 
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1925 Provsten paa Biskoppens Vegne kan dog paa 
21. Jan. Menighedsraadets Begæring indrømme Ændringer 

i disse Frister. § 34. Ved det af Provsten be• 
rammede Møde, der ledes af ham paa Biskoppens 
Vegne, gennemgaas Ansøgningerne, men Indstil• 
lingen til Ministeriet foretages i et senere Møde 
af Menighedsraadet alene, der dog skal afholdes 
inden 48 Timer efter det første Mødes Slutning. 
Afstemningen om, hvem der ønskes indstillet, og 
i hvilken Orden de skal indstilles, sker paa føl• 
gende Maade: Afstemningen er skriftlig og hemme• 
lig, og der maa kun skrives een Kandidats Navn 
paa hver Stemmeseddel. Stemmeberettigede er 
kun de valgte Medlemmer af Menighedsraadet. 
H vis der ved første Afstemning falder Stemmer 
paa tre eller flere Kandidater, indstilles altid de 
tre, som bar flest Stemmer. Er dette paa Grund 
af Stemmelighed ikke afgjort, medtages i Indstil• 
lingen alle de, som ved deres Stemmetal har Ad· 
korns! til de tre første Pladser. Ved særskilt Af· 
stemning fastsættes den Orden, hvori de saaledes 
udpegede Kandidater opføres paa Indstillingslisten, 
dog saaledes, at den, der allerede ved første Af• 
stemning har faaet over Halvdelen af Stemmerne, 
derved altid er indstillet som Nr. l. Er der ved 
første Afstemning faldet Stemmer paa færre end 
tre, indstilles den eller de, paa hvilke Stemmerne 
er faldet, paa samme Maade, medens ny Afstem• 
ning foretages om, hvem der yderligere skal ind• 
stilles. § 35. Ved Slutningen af de i § 31 om• 
meldte Møder underskrives Forhandlingsbogen af 
alle Deltagerne i Møderne. U middelbart efter det 
Mødes Slutning, hvori Afstemningen har fundet 
Sted, tilstilles Sagens Akter tilligemed en Udskrift 
af Forhandlingsbogen snarest muligt Biskoppen 
gennem Provsten. § 36. Naar Ministeriet har 
modtaget Mødets Indstilling med Biskoppens Er• 
klæring, har det frit Valg med Hensyn til, hvem 
af de indstillede det efter det foreliggende vil 
bringe i Forslag ved Embedets Besættelse, dog at 
en Ansøger, der ved første Afstemning har faaet 
alle de afgivne Stemmer, af Ministeriet skal ind• 
stilles til at modtage kongelig Udnævnelse eller 
for faste Hjælpepræsters Vedkommende have An• 
sættelsesbrevet udfærdiget i Ministeriet. Ved 
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Besættelse af Embeder ved Kirker med flere Præ• 1925 
s ter skal Ministeriet ved Indstilling til Kongen 21. J an. 
tage tilbørligt Hensyn til Mindretallene i Menig• 
hedskredsen. § 37. Uanset foransiaaende Be• 
stemmelser kan et Pastorats Menighedsraad, naar 
det mener, at der i Menigheden er et udbredt 
Ønske om at faa en bestemt Mand beskikket til 
Præst, inden 3 Uger, efter at Embedet er opslaaet 
ledigt, gennem Biskoppen andrage Ministeriet 
herom. Desuden skal et Andragende om at faa 
en bestemt Mand beskikket til Præst indsendes 
af Menighedsraadet til Ministeriet, naar der fra 25 
pCt. af de paa den kirkelige Valgliste opførte 
Medlemmer sker skriftlig Henvendelse herom. 
Finder Ministeriet, at der intet er til Hinder for, 
at vedkommende beskikkes, anmoder det Biskop• 
pen om at foranledige, at der snarest sammen• 
kaldes et Menighedsmøde for hele Pastoratet, paa 
hvilket Spørgsmaalet om paagældendes Beskikkelse 
sættes til Afstemning. Mødet ledes af Biskoppen 
eller Provsten paa hans Vegne, og Afstemningen 
er skriftlig og hemmelig. Om Mødet og Afstem• 
ningens Udfald indsender Mødets Leder Beret• 
ning til Ministeriet, der - hvis 2/J af de paa 
Menighedsmødet afgivne Stemmer slutter sig til 
det udtalte Ønske - er berettiget til at indstille 
den paagældende til Udnævnelse af Kongen eller 
for faste Hjælpepræsters Vedkommende meddele 
ham Ansættelsesbrev. § 38. Naar mindst 20 
Familiefædre, Enker eller andre Personer med 
egen Husstand af de kirkelig stemmeberettigede i 
et Pastorat fremsætter Begæring om, at en Mand 
ansættes som Andenpræst i Pastoratet, og godt• 
gør, at den paagældende opfylder Betingelserne 
for at blive Præst i F elkekirken og er villig til 
at modtage saadan Ansættelse samt har erklæret 
sig enig i den Løn, der af den nævnte Kreds 
ydes ham, og tillige godtgør, at denne Løn er 
sikret ham for mindst 5 Aar, kan Ministedet ind• 
stille den paagældende til at anerkendes som 
Andenpræst i vedkommende Pastorat. Saadan 
Ansættelse af en Andenpræst bør som Regel ikke 
finde Sted i det første Aar efter en ny Præste• 
ansættelse i Pastoratet. Andenpræsten er med 
Hensyn til det kirkelige Arbejde i Pastoratet og 
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1925 i sit Forhold til Sognepræsten ligestillet m'ed en 
21. Jan, residerende Kappellan. Ministeriet fastsætter Re• 

gulativet for Arbejdsforholdet mellem ham og 
Sognepræsten paa Grundlag af et af Biskoppen 
efter Samraad med de paagældende Præster og 
Menighedsraadet udarbejdet Forslag. Angaaendc 
den Kirkens Betjente paahvilende Pligt til at for• 
rette Tjeneste i de i Stk. l omhandlede Guds• 
tjenester og kirkelige Handlinger kommer de i 
Lov om Sognebaandsløsning og Kirkers Brug § 
21 herom indeholdte Regler til Anvendelse. A f, 
s n i t V. § 39. Fra denne Lovs Ikrafttræden 
ophæves Anordning af 13. December 1912, hvor• 
ved Lov af 10. Maj 1912 om Menighedsraad sæt• 
tes i Kraft paa Færøerne. Valg af Menigheds• 
raad efter nærværende Lovs Afsnit I. finder før• 
s te Gang Sted i November 1925. 

21. Jan. Anordn. (Nr. 19), hvorved Lov om 
Sognebaandsløsning og Brugen af Kirkerne 
af 30. Juni 1922, saaledes som denne er 
ændret ved Lov Nr. 111 af 29. Marts 1924, 
sættes i Kraft paa Færøerne. I Henhold til 
den Regeringen ved Lov om Sognebaandsløsning 
og Brugen af Kirkerne af 30. Juni 1922 § 25 
givne Bemyndigelse sættes herved bemelte Lov 
saaledes som denne er ændret ved Lov Nr. 111 
af 29. Marts 192± i Kraft paa Færøerne med de 
Ændringer, der er befundne nødvendige af Hensyn 
til de særlige Forhold paa disse Øer, saalydende: 
I. S o g n e b a a n d s l ø s n i n g. § l. Ethvert 
Medlem af Folkekirken har sin Præst i Sogne• 
menigheden paa det Sted, hvor han bor, medmin• 
dre han er henvist til eller efter de nedenfor fast• 
satte Regler har sluttet sig til en anden folke• 
kirkelig Menighed. Er der i Sognemenigheden 
ansat flere faste Præster end Sognepræsten (resi• 
derende Kapellaner, Andenpræster og Kaldskapel• 
!aner eller faste Hjælpepræster, til hvem Betienin• 
gen af et Sogn eller Distrikt væsentlig er over• 
draget), har ethvert af Sognemenighedens Med, 
lemmer Ret til at slutte sig til hvem af disse, han 
ønsker. I øvrigt kan de for samme Menighed 
(Menigheder) ansatte Præster med Menigheds• 
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raadets Tilslutning og Biskoppens Samtykke dele 1925 
det eller de dem betroede Sogne i Distrikter saa• 21. Jan. 
ledes, at hver af Præsterne bliver pligtig at be• 
tjene de til Folkekirken hørende Beboere i Distrik. 
tet, for saa vidt de ikke slutter sig til Præsten for 
det andet Distrikt. Saadan Distriktsdeling skal 
finde Sted, hvor der i et Sogn paa over IO 000 
Indbyggere er ansat baade Sognepræst og residerende 
Kapellan eller Kaldskapellan. Kirkeministeriet 
fastsætter i saa Fald efter Indstilling af Menig• 
hedsraadet Grænserne for Distrikterne samt disses 
Fordeling mellem Præsterne. Biskoppen fastsæt• 
ter, ligeledes efter Indstilling fra Menighedsraadet, 
de nærmere Regler for Embedsforholdet mellem 
Præsterne og Gudstjenesternes saa vidt muligt 
ligelige Fordeling imellem dem. En af Biskoppen 
eller Ministeriet godkendt Distriktsdeling skal 
inden dens Ikrafttræden kundgøres fra Prædike• 
stolen to Søndage efter hinanden saavel som ved 
Opslag eller paa anden i Menigheden for kirke• 
lige Bekendtgørelser sædvanlig Maade. § 2. Ingen 
Præst i Folkekirken er pligtig at udføre kirkelige 
Handlinger for Personer, der ikke er Medlemmer af 
hans Menighed. Personer, der ikke er Medlem• 
mer af Menigheden, kan dog, naar Præsten er 
villig dertil, faa kirkelige Handlinger, herunder 
Hjemmedaab, udført af ham, uden at Samtykke 
fra vedkommendes egen Præst dertil udkræves. 
Den Præst, der har udført en kirkelig Handling 
for nogen, der ikke er Medlem af hans Menig• 
hed, skal gøre Anmeldelse derom til vedkommende 
Menighedsmedlems Præst. De nærmere Regler 
om Tilførslerne til Kirkebøgerne fastsættes af 
Kirkeministeriet. § 3. Ethvert Medlem af Folke• 
kirken har Ret til ved Sognebaandsløsning efter 
de nedenfor foreskrevne Regler at slutte sig til en 
anden Præst end Sognets eller den Menigheds 
Præst, til hvilken han ifølge Lovgivningen er 
henvist. De Præster, til hvem der kan løses 
Sognebaand, er, foruden de i Sognemenighederne 
ansatte faste Præster (jfr. § 1), de Præster, der er 
ansat ved Stiftelser, i hvis Kirker der holdes of• 
fentlig Gudstjeneste, samt Valgmenighedspræster. 
En Sognebaandsløsning kan omfatte Mand og 
Hustru samt hjemmeværende Børn under 18 Aar 
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1925 eller andre Personer af samme Alder henhorende 
21. Jan. til samme Husstand. For Hustruens saavel som 

for Børns og andre til Husstanden horende min' 
dreaarige Personers Vedkommende, naar de er 
over femten Aar, kræves dog paagældendes Sam' 
tykke. Ingen Præst er pligtig at modtage Sogne' 
baandslosere, men modtager han dem, er han 
baade med Hensyn til kirkelige Handlingers Ud, 
førelse og med Hensyn til Sjælesorg stillet ganske 
paa samme Maade overfor Sognebaandsløseren 
som overfor sin egen Menigheds Medlemmer. 
§ 4. Sognebaandsløsning sker ved Anmeldelse 
til Provsten i det Provsti, hvor Sognebaandsløse' 
ren er bosat. Anmeldelsen skal indeholde en 
Angivelse af de Personer, hvem Søgnebaandsløs' 
ningen omfatter, samt en Erklæring fra den Præst, 
til hvem Sognebaandet ønskes løst, om, at han er 
villig til at modtage paagældende som Sogne' 
baandsløsere. Provsten lader Anmeldelsen gaa 
videre til den Præst, fra hvem der er løst Sogne' 
baand. Sognebaandsløseren er berettiget til af 
Provsten at forlange en Attest for den modtagne 
Anmeldelse. Enhver Præst er pligtig til at føre 
en Protokol over Sognebaandsløsere fra og til 
ham. § 5. Den Præst, til hvem der er løst 
Sognebaand, har Ansvaret for de kirkelige Hand, 
linger, som han udfører for Sognebaandsløseren. 
Hvor Fødselsanmeldelse skal gøres til Kirkebogen, 
skal den ske paa det Sted, hvor Barnet er født, 
og det paahviler Præsten paa dette Sted at paase, 
at den Forældrene i Henhold til Lov af 4. Marts 
1857 § 2 paahvilende Forpligtelse til inden et 
Aar efter Barnets F ødsel for Sognets Præst og 
Kirkebetjent at opgive Barnets Navn iagttages. 
Kirkeministeriet fastsætter i øvrigt de fornødne 
Regler for Anmeldelse til Kirkebøgerne af de af 
Sognebaandsløsernes Præst for disse udførte kirke• 
lige Handlinger, saavel som for Afgivelsen af 
statistiske Indberetninger m. v., navnlig ogsaa med 
Hensyn til, hvilke Anmeldelser til Hjemsognets 
Kirkebøger det skal paahvile Sognebaandsløseren 
selv at gøre, og hvilke der skal foretages af 
Sognebaandsløserens Præst. Forsømmelse af de 
foreskrevne Anmeldelser straffes efter Kirkemini• 
steriets nærmere Bestemmelse med Bøder fra 2 til 
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10 Kr. Bøderne tilfalder den kirkelige Fatligpleje 1925 
under Menighedsraadets Bestyrelse i det Sogn, 21. Jan. 
hvor Sognebaandsløseren bor. § 6. Om Ophør 
af Sognebaandsløsning sker Anmeldelse til Prow 
sten og fra denne til de vedkommende Præster, 
der herom gør Tilførsel til den i § 4: arnmeldte 
Protokol. Anmeldelsen kan ske under eet for 
samtlige de i § 3, 3die Stykke, under eet til• 
meldte Sognebaandsløsere eller af hver af disse 
for sig, forsaavidt Børn under 15 Aar angaar dog 
kun med Forældrenes Samtykke. Endvidere bort• 
falder Sognebaandsløsning, naar den Præst, til 
hvem der er løst Sognebaand, forflyttes, afskediges 
eller dør. En Sognebaandsløser kan dog i disse 
Tilfælde udsætte Afgørelsen af, hvorvidt han vil 
vende tilbage til sin Sognemenighed, indtil der er 
kaldet en ny Præst for den Menighed, til hvis 
Præst han ved Sognebaandsløsning havde sluttet 
sig. Flytter en Sognebaandsløser til et andet 
Sogn, men han ønsker at fortsætte med Sognebaands, 
løsningen, skal Anmeldelse herom ske til Sogne• 
præsten paa det tilflyttede Sted gennem dette 
Steds Provst. Dette gælder ogsaa for hver af de 
i Henhold til § 3, 3die Stykke, under eet anmeldte 
Sognebaandsløsere. II. K i r k e r n e s B e n y t' 
telse af Folkekirkens Præster og 
d e n s M e n i g h e d e r. § 7. Sognepræster, 
residerende Kapellaner og Andenpræster har Ret 
til lige saa vel paa Søgnedage som paa Søn• og 
Helligdage at bruge de Kirker, ved hvilke de er 
ansat, til Gudstjeneste i sædvanlig Form, til kirke• 
lige Handlinger og til gudelige Forsamlinger. 
H vor flere Præster er ansat ved den samme Kirke, 
fastsættes de nærmere Regler herom om fornødent 
af Biskoppen efter indhentet Erklæring fra Me• 
nighedsraadet. Kaldskapellaner og Hjælpepræster 
har, naar Regulativer for deres Stilling ikke giver 
dem nogen særlig Adgang, kun denne Ret efter 
foregaaende Aftale med Sognepræsten. § 8. 
Sognepræsten, den residerende Kapellan og An• 
denpræsten har Ret til at tilstede andre Præster 
i Folkekirken at bruge de Kirker, ved hvilke han 
er ansat, i de samme Tilfælde, hvori Retten til at 
bruge Kirkerne tilkommer ham selv. Ligeledes 
kan Sognepræsten, den residerende Kapellan 
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1925 og Andenpræsten at tilstede ikke præste• 
21. Jan. viede, der efter de hidtil gældende Regler har Ad• 

gang til Prædikestolen, at bruge de paagældende 
Kirker til Prædiken og Katekisation. Andre ikke 
præsteviede kan med Tilladelse af en af de for• 
nævnte Præster og under dennes Ansvar eller af 
vedkommende Menighedsraad i Præstens Forfald 
og under Menighedsraadets Ansvar tale i Kirken 
fra" Kordøren udenfor de sædvanlige Gudstjenester. 
H vis Menighedsraadet modsætter sig, at en Per• 
son taler i Kirken, skal Præsten dog ikke kunne 
give Tilladelse dertil. Ejheller skal Menigheds• 
raadet, hvis Præsten har nægtet at give en Person 
Tilladelsen, under Præstens Forfald kunne tillade 
denne Person at tale i Kirken. Naar den kirke• 
lige Betjening af et af flere Sogne eller Sogne• 
distrikter bestaaende Pastorat er ordnet saaledes, 
at Betjeningen af et enkelt Sogn eller Distrikt 
væsentlig er overdraget til en residerende Kapellan, 
Kaldskapellan eller fast Hjælpepræst, har han paa 
lignende Maade Ret til at give andre Adgang til 
at bruge vedkommende Sogne• eller Distrikts. 
kirke. § 9. Dersom een eller flere af et Sogns 
eller Sognedistrikts til Folkekirken hørende Bebo· 
ere begærer, at der gives en anden Præst i Folke• 
kirken end den eller de ved Kirken ansatte Lejlig• 
hed til at benytte Kirken i noget af de i § 7, lste 
Stk., nævnte Øjemed, og Sognepræsten eller Præsten 
ved Distriktskirken, jfr. § 8, 4de Stykke, samtyk
ker deri, er Berettigelsen derved tilvejebragt. Den 
vedkommende Præsts Samtykke maa søges, hver 
Gang Kirken ønskes benyttet paa fornævnte 
Maade. Nægter den vedkommende Præst sit 
Samtykke, kan Sagen forelægges Biskoppen eller 
Kirkeministeriet til Afgørelse. Kan i enkelte Til· 
fælde vedkomende Præsts Samtykke ikke ind• 
hentes, kan den her omhandlede Tilladelse gives 
af vedkommende Menighedsraad, der derefter 
indberetter Sagen til Præsten. Saadant Samtykke 
kræves dog ikke til Benyttelse af Sogne• eller 
Distriktskirken til U d førelse af kirkelige H and• 
linger ved udensogns Præst i de ovenfor i § 2 
arnmeldte Tilfælde. Anmeldelse om, af hvilken 
Præst den kirkelige Handling ønskes udført, skal 
ske mindst 24 Timer forud til Sognepræsten eller 
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Distriktspræsten, med hvem Aftale maa træffes 1925 
om Tiden for Handlingens Udførelse. Adgang 21. Jan. 
til Brugen af Kirken til den af Anmelderen op• 
givne Tid kan kun nægtes, saafremt Kirken til 
den berammede Tid allerede er bestemt til andet 
Brug. § 10. Mindst 5 Familiefædre, Enker og 
andre Personer med egen Husstand af et Sogns 
eller Sognedistrikts til Folkekirken hørende Bebo• 
ere, der er Medlemmer af Sognemenigheden eller 
Sognedistriktsmenigheden, kan begære Kirken 
overladt til Prædiken og Katekisation eller Skrifte• 
maal og Altergang ved en anden Præst i Folke• 
kirken end den eller de ved Kirken ansatte. Af, 
tale om Kirkens Benyttelse maa i dette Tilfælde ske 
med vedkommende Kirkebetjent mindst 24 Timer for• 
ud. Adgang til Brugen af Kirken kan ikke nægtes, 
medmindre den til den berammede Tid allerede er 
bestemt til andet Brug. § 11. Den i Henhold 
til de foregaaende Paragraffer Sognets Præster eller 
dets Bebore givne Ret til at faa Kirken over• 
ladt til Brug for andre end Sognets Præster skal 
ogsaa gælde med Hensyn til Adgang for en Præst 
ved en evangelisbluthersk Menighed udenfor 
Riget eller en herfra udsendt Missionær, der har 
modtaget Præstevielse i Folkekirken, til at holde 
Gudstjeneste og i Forbindelse hermed at udføre 
Daab og forrette Altergang. Tilladelsen skal i 
disse Tilfælde for de førstnævntes Vedkommende 
være afhængig af, at Biskoppen efter de Oplys• 
ninger, der forelægges ham om vedkommende 
udenlandske Menigheds Lære og Ritus skønner, 
at der ikke kan være noget til Hinder herfor. 
Tilladelsen kan naar som helst tilbagetages af 
Biskoppen. Biskoppens Tilladelse kræves ikke 
for Præster i den islandske, den norske eller den 
svenske Kirke. § 12. De til Folkekirken hørende 
Beboere af et Sogn eller Sognedistrikt, der har 
løst Sognebaand eller er Medlemmer af en Valg• 
menighed, har Ret til at lade den Præst, til hvem 
de har sluttet sig, prædike i Sogne• eller Distrikts• 
kirken saavel som til at lade ham udføre kirkelige 
Handlinger for den i Kirken eller paa Kirke• 
gaarden. Om Tiden for saadan Brug af Kirken 
maa der forud ske Aftale med vedkommende 
Kirkebetjent, mindst 24 Timer forud. Sogne• 
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1925 baandsløsernes Præst skal være berettiget til ved 
2l. Jan. samme Lejlighed ikke blot at tage Sognebaands• 

løsere til ham fra andre Sogne til Alters, men 
ogsaa til at udføre andre kirkelige Handlinger for 
dem, naar dette kan ske i umiddelbar Forbindelse 
med den af ham afholdte Gudstjeneste. Naar 
mindst 10 af en Sognemenigheds eller Sognedistrikts• 
menigheds Medlemmer til Biskoppen har indgivet 
Begæring om Brugen af Kirken for en af dem 
dannet Valgmenighed, og Betingelserne derfor 
efter Lov om Valgmenigheder af 15. Maj 1903 
§ 5, 2det Stykke, er til Stede, fastsætter Biskop• 
pen efter indhentet Erklæring fra Menighedsraadet 
et Regulativ for Kirkens Benyttelse af Valgmenig• 
heden. Den Merudgift til Kirkens Opvarmning, 
Belysning og Rengøring m. m., som foraarsages 
ved Valgmenighedens Brug af Kirken, godtgøres 
denne af Valgmenigheden med et Vederlag, som fast• 
sættes af Kirkens Overtilsyn efter Forhandling med 
Menighedsraadet og Valgmenighedens Bestyrelse. 
Overtilsynets Afgørelse kan indankes for Kirke• 
ministeriet. Det Beløb, der af Valgmenigheden 
udredes i fornævnte Øjemed, kan ikke medregnes 
af Valgmenighedens Medlemmer ved Benyttelsen 
af den i Lov Nr. 286 af 30. Juni 1922 § 61, 5te 
Stykke, hjemlede Fradragsret. § 13. Til Kirkens 
Benyttelse til en Gudstjeneste, der væsentlig af• 
viger fra den almindelige Form, saavel som 
til Benyttelse i kirkelige Foreningers Anliggender, 
til Afholdelse af kirke• og missionshistoriske F o re• 
drag, naar Betaling ikke tages for at paahøre 
samme, og deslige, meddeler Menighedsraadet 
Samtykke, naar Sognets Præst, den residerende 
Kapellan, Andenpræsten eller Distriktspræsten i 
et udskilt Distrikt selv leder disse Møder, eller 
de afholdes af udensogns Præst efter en til ham 
derom. overensstemmende med Reglerne i § l O 
eller § 11 rettet Opfordring. I andre Tilfælde, 
saavel som til Kirkekoncerter meddeler Biskoppen 
Samtykke efter Indstilling fra Menighedsraadet. 
Biskoppens Afgørelse kan af Menighedsraadet 
indankes for Ministeriet. Kan Indstilling til Bi• 
skoppen ikke ske, kan Tilladel sen, n a ar Menigheds• 
raadet ønsker denne givet, meddeles af Sogne• 
præsten, den residerende Kapellan, Andenpræsten 
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eller Distriktspræsten i et udskilt Distrikt, men 1925 
han skal da altid, saa snart ske kan, gøre Ind• 21. Jan. 
beretning herom til Biskoppen. Til Afsyngningen 
af Salmer og kirkelige Sange og deres Ledsagelse 
af Orgel saavel som til Udførelse af kirkelig Mu• 
sik paa Orgelet kan Menighedsraadet meddele 
Samtykke efter Indstilling fra Sognepræsten eller 
Distriktspræsten, naar der ingen Betaling tages for 
Adgangen til Kirken. III. F r i m e n i g h e d e r' 
n es Adgang til Brugen af Folkekir• 
k e n s K i r k e r. § 14. Naar en Sognepræst, 
en residerende Kapellan, en Andenpræst eller en 
Distriktspræst for et udskilt Sognedistrikt ønsker 
Adgang for en Præst ved en evangelisk-luthersk 
Frimenighed her i Riget til at holde Gudstjeneste 
og til i Forbindelse hermed at udføre Daab og 
forrette Altergang i Kirkerne i hans Pastorat, kan 
Biskoppen meddele Tilladelse hertil, saafremt han 
efter de fra Frimenighedens Præst modtagne Op• 
lysninger om Frimenighedens Lære og Ritus saa• 
vel som efter sit Kendskab til Frimenighedens 
Forhold til Folkekirken i det hele ikke skønner, at 
der er Grund til at nægte den. Tilladelsen kan 
naar som helst tilbagetages af Biskoppen. Bis• 
koppens Afgørelse kan indankes for Kirkemini• 
steren. N aar en saadan Tilladelse af Biskoppen 
er meddelt en Præst ved en evangelisk,Juthersk 
Frimenighed, har denne Ret til at forrette Begra• 
velse for Medlemmer af Folkekirken, ligesom Be• 
graveiser af Medlemmer af Frimenigheden kan 
ske fra Sognekirken eller Sognedistriktskirken paa 
det Sted, hvor J ordfæsteisen skal foregaa. I alle 
Tilfælde, hvor en Frimenighedspræst skal forrette 
en Begravelse, skal de Bevisligheder, der udkræ• 
ves, forinden en J ordfæsteise kan ske, forud for 
Begravelsen forelægges for Sognepræsten eller 
Sognedistriktspræsten paa Stedet. § 15. Saadan 
Tilladelse kan ogsaa meddeles af Biskoppen, naar 
Andragende om Benyttelse af Sognekirken eller 
en Sognedistriktskirke i det omhandlede Øje• 
med indgives af mindst 5 af et Sogns eller 
Sognedistrikts til Folkekirken hørende Familie• 
fædre, Enker og andre Personer med egen Hus• 
stand. Tilladelsen, der naar som helst kan til• 
bagetages af Biskoppen, skal anmeldes skriftlig 

11-7 
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1925 for vedkommendes Kirkebetjent mindst 24 Timer 
21. J an. forud. Adgang til Brugen af Kirken kan ikke 

nægtes, medmindre den til den berammede Tid 
allerede er bestemt til andet Brug. § 16. N aar 
mindst 20 Familiefædre, Enker og andre Perso• 
ner med egen Husstand har dannet en evangelisk• 
luthersk Frimenighed med egen Præst, og mindst 
I O af disse er bosat i samme Sogn eller Sogne• 
distrikt, kan de ansøge Biskoppen om at faa den 
derværende Sogne• eller Distriktskirke overladt til 
fast Brug for Frimenigheden og dens Præst og 
har Ret til denne Brug, saafremt og saa længe 
Biskoppen finder, at Menigheden og dens Præst 
opfylder Betingelserne i Henhold til § 14 for, at 
der kan meddeles Menighedens Præst Tilladelse 
til at holde Gudstjeneste i Sogne• eller Distrikts• 
kirker. Det skal dog tillige være en Betingelse 
for, at Tilladelsen kan meddeles· eller opretholdes, 
at Biskoppen efter Forhandling med Menigheds• 
raadet skønner, at Frimenighedens Brug af Kirken 
ikke vil træde hindrende i Vejen for de falke• 
kirkelige Menigheders Brug af samme. Skulde 
der om sidstnævnte F erhold opstaa U overens• 
stemmeise mellem vedkommende Parter, kan Sa• 
gen indankes for Kirkeministeriet. § 17. For• 
inden Frimenighedens Brug af Kirken træder i 
Kraft, skal der af Biskoppen efter Forhandling 
med Menighedsraadet være udfærdiget et Regula• 
tiv for Kirkens Benyttelse, hvori dog de fornødne 
Ændringer til enhver Tid skal kunne foretages, 
navnlig som Betingelse for Frimenighedens fort• 
satte Brug af Kirken i de foran nævnte Tilfælde. 
Bestemmelse om, hvilken Betaling der af Fri• 
menigheden skal ydes saavcl for Brugen af Kirken 
som for dens Opvarmning, Belysning og Rengøring 
m. m., fastsættes af Kirkens Overtilsyn efter F ar• 
handling med Menighedsraadet og Frimenighedens 
Bestyrelse. Overtilsynets Afgørelse kan indankes 
for Kirkeministeriet. § 18. Ved de Gudstjene• 
ster, der afholdes i Folkekirkens Kirker ved en 
Præst for en Frimenighed, har denne samme Ad, 
gang til at tilstede ikke præsteviede Adgang til 
at tale fra Prædikestolen eller Kordøren, som til• 
kommer Folkekirkens Præster, dog at Frimenig• 
bedspræsten selv altid skal være til Stede og lede 
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Handlingen ved disse Lejligheder. IV. A l m i n ' 1925 
d e l i g e B e s t e m m e l s e r. § 19. Adgangen 21. Jan. 
til Kirken ved de i denne Lov omhandlede Guds' 
tjenester og kirkelige Handlinger skal staa aaben 
for alle. § 20. De i denne Lov omhandlede 
Gudstjenester og kirkelige Handlinger skal som 
Regel forrettes i det danske og færøske Sprog 
efter følgende Bestemmelser : I Prædiken ved 
Gudstjenester udenfor de almindelige Højmesse• 
gudstjenester eller ved gudelige Forsamlinger, der 
afholdes i Kirkerne, skal Benyttelsen af saavel 
dansk som færøsk Sprog være tilladt. Brugen af 
færøske Salmer og andet til saadan Gudstjeneste 
hørende skal være tilladt, naar Autorisation heraf 
foreligger. Angaaende Brugen af Færøsk ved 
Højmessegudstjenester og kirkelige Handlinger 
j fr. Lov om Menighedsraad § 23. Tilladelse til 
Undtagelse herfra kan meddeles af Biskoppen. 
Saadan Tilladelse skal dog ikke være fornøden til 
Benyttelse af det islandske, det norske og det 
svenske Sprog i de i § 11 omhandlede Tilfælde. 
§ 21. Kirkernes Betjente er pligtige uden sær' 
skilt Vederiali at forrette Tjeneste ved alle almin' 
delige Gudstjenester paa Søn' og Helligdage eller 
andre aarlig tilbagevendende Lejligheder saavel 
som ved de særlige Gudstjenester i sædvanlig 
Form, der afholdes af Sognets egne Præster. 
Hvor en Andenpræst er ansat, er Kirkernes Betjente 
dog ikke pligtige at forrette Tjeneste ved de af 
Andenpræsten afholdte særlige Gudstjenester og 
heller ikke ved de af ham afholdte almindelige 
Gudstjenester, saafremt hans Ansættelse har med• 
ført, at der afholdes flere saadanne Gudstjenester 
end de hidtil sædvanlige. Ved Gudstjenester, 
der afholdes af andre Præster end de ovenfor 
nævnte, samt ved gudelige Forsamlinger, kirkelige 
Møder o. lign., der holdes i Kirken, er Kirkernes 
Betjente ikke pligtige at være til Stede. Kirkernes 
Betjente er endvidere pligtige uden særskilt V eder• 
lag at forrette Tjeneste ved alle kirkelige Hand' 
linger uden Forbindelse med Gudstjenesten, som 
udføres i Kirken eller paa Kirkegaarden af Præ' 
sterne i det Sogn, i hvilket vedkommende Kirke, 
betjent er ansat, eller af andre paa deres Vegne. 
U denfor disse Tilfælde er Kirkernes Betjente ikke 
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1925 pligtige at medvirke ved kirkelige Handlinger. I 
21. Jan. Tilfælde, hvor Kirkens Betjente ikke er pligtige at 

medvirke, og disse ikke medvirker efter særlig 
Aftale, kan den Præst, der forcstaar Gudstjene• 
sten eller forretter den kirkelige Handling, paa 
eget Ansvar lade Kirkebetjentens Gerning udføre 
af en anden til Folkekirken hørende Person, som 
han finder skikket dertil, og som han dertil kan 
formaa. Tiden for særlige Gudstjenester og kirke• 
lige Handlinger, ved hvilke Kirkernes Betjente er 
pligtige at forrette Tjeneste, maa saa vidt muligt 
vælges saaledes, at det offentlige Skolevæsens 
Tjeneste ikke udsættes for i den Anledning at 
forsømmes. H vad der i denne Paragraf er bestemt 
for Kirkens Betjente, gælder ogsaa for Kirkens 
Organist og Kantor. § 22. Menighedsraadet 
kan udfærdige en Vedtægt, hvori der fastsættes 
Betaling for Kirkens eller det til Kirken hørende 
Ligkapels Benyttelse og for Kirkens Rengøring, Op, 
varmning, Belysning, Udsmykning m. v. ved sær• 
skilte kirkelige Handlinger, gudelige Forsamlinger 
o. lign. saavel som for Orgelspil og Kor ved slige 
Lejligheder samt for Benyttelse af Kirkeklokkerne 
ved Begravelser og Bryllupper. I Vedtægten kan 
ogsaa optages Bestemmelse om den Betaling, der 
skal ydes for Kirkens Benyttelse til Kirkekoncerter 
og deslige. Ved Daabshandlinger, der udføres i 
umiddelbar Forbindelse med den almindelige 
Gudstjeneste paa Søn• og Helligdage, maa ikke 
kræves Betaling for OrgelspiL For Kirkernes 
Benyttelse til gudstjenstligt og andet opbyggeligt 
Brug kan der overhovedet ikke kræves anden 
Betaling end den takstmæssige for Opvarmning, 
Belysning og Rengøring. For Kirker paa Landet 
stadfæstes Vedtægten af Færø Amt og Provsti, 
for de øvrige Kirkers Vedkommende af Over' 
tilsynet, efter at der forud er afgivet Erklæring af 
Færø Amt og Provsti. Hvor Kirken ikke er 
selvejende, skal Færo Amt og Provsti, forinden 
dette stadfæster Vedtægten eller afgiver Erklæring 
til Overtilsynet, forhandle mecl Kirkens Ejer eller 
Ejeren af Kirkens Midler. Salg af Bøger, T rakta• 
ter og lignende samt Indsamling af Penge udover 
de fastsatte Kollekter maa ikke finde Sted i Kir' 
ken. Denne Bestemmelse skal dog ikke være til 
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Hinder for, at der i en Kirke efter Menigheds• 1925 
raadets nærmere Bestemmelse kan iværksættes Ind• 21. Jan. 
samling af Penge til Kirkens Kasse. § 23. Ved 
Altergangen skal den udensogns Præst selv med• 
bringe Brød og Vin, hvorimod Sognets Kirke• 
betjent, efter senest Dagen forud meddelt Under• 
retning, skal drage Omsorg for, at alt, hvad der 
i øvrigt er fornødent til Foretagelse af de kirke• 
lige Handlinger, er til Stede og i Orden. § 24. 
Ved de i Kirken forefaldende Gudstjenester og 
kirkelige Handlinger m. v. paahviler Ansvaret for, 
at alt foregaar sømmeligt og med Orden, naar 
Stedets Præst ikke selv er til Stede og leder 
Handlingen, den Præst, til hvem Kirken er blevet 
overladt. Ved gudelige Forsamlinger i Kirken 
kan den Præst eller det Menighedsraad, der har 
Ansvaret, forlange, at ingen maa tage Ordet, som 
ikke før Forsamlingens Afholdelse har fa aet hans 
Samtykke dertil. Den, hvem Ansvaret paahviler, 
skal tillige paase og selv bidrage til, at Kirke• 
bygningen og dens Tilbehør behandles med Omhu 
og Forsigtighed. § 25. Denne Lovs Bestem• 
melser kommer ikke til Anvendelse paa Kirker i 
Straffeanstalter og Arresthuse. For Kirker i 
Hospitaler og lignende Stiftelser saavel som Ka• 
peller, der udgør en Del af en i privat Eje væ• 
rende Beboelsesbygning, kommer kun §§ 7 og 8 
til Anvendelse. Lov om Brugen af Kirkerne af 
15. Maj 1903 samt Anordning af 13. November 
1903 ophæves fra den Dag at regne, da nærvæ• 
rende Lov ved kongelig Anordning træder i Kraft 
paa Færøerne. V ed denne Lovs Ikrafttræden op• 
hæves Lov om Løsning af Sognebaandet af 4. 
April 1855, Lov af l. April 1911 om Tillæg til 
Lov om Brugen af Kirker af 15. Maj 1903, jfr. 
Anordning af 19. Juni 1913, Lov om Adgang for 
evangelisk.lutherske Frimenigheder til Brug af 
Folkekirkens Sogne• og Distriktskirker af 28. Sep• 
temher 1918 og Lov af 3. Juni 1919 om Tillæg 
til Lov om Menighedsraad af 10. Maj 1912. 

Bek. (Nr. 72) om Ændring i Instruks28.Marts 
for alle til Praksis berettigede Jordemødre. 
(Indføjet i Instruks af l. December 1921.) 
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1925 Lov for Færøerne (Nr. 90) om Forbud 
l. April mod Fiskeri med Bundslæbevaad. § l. Det 

er forbudt paa Søterritoriet ved Færøerne at ud• 
øve Fiskeri med Bundslæbevaad (T rawl). 1) Over• 
trædeise heraf straffes med Bøder fra 5 000 Kr. til 
15 000 Kr., som tilfalder Statskassen, hvorhos 
samtlige Fangstredskaber, derunder indbefattet 
Slæbetrosser, og den ombordværende Fangst skal 
være forbrudt til Fordel for Statskassen; de for• 
brudte Fangstredskaber skal gøres ubrugelige til 
Fiskeri medBundslæbevaad. Skibetkan beslaglægges 
og efter forudgaaende Udlæg sælges til Dækning 
af Bøder og Omkostninger. § 2. Fiskerifartøjer 
med Bundslæbevaad (Trawlere) skal, naar og saa 
længe de befinder sig paa Søterritoriet, have samt• 
lige Fangstredskaber bortstuvede indenbords.') 
Overtrædelse heraf straffes med Bøder fra 500 til 
5 000 Kr., som tilfalder Statskassen. Skib, Fangst 
og Fangstredskaber kan beslaglægges og efter fur• 
udgaaende Udlæg sælges til Dækning af Bøder 
og Omkostninger. § 3. Sager angaaende Over• 
trædelser af nærværende Lov behandles som Po• 
litisager. § 4. Denne Lov træder i Kraft den l. 
April 1925; fra samme Tidspunkt ophæves Lov 
for Færøerne N r. 5 af 14. Januar 1899 indehol• 
dende Forbud mod Fiskeri med Bundslæbevaad 
og Lov Nr. 123 af 8. Juli 1902 om Forandring i 
denne Lov. 

l. April Lov (Nr. 93) om Forandring i Lov 
Nr. 126 af 28. April 1916 om offentligt Til, 
skud til Læge• og Sygebefordringskasser paa 
Færøerne. (Indføjet i Loven af 1916). 

l) Jfr. Skr. 15. Nov. 1930. 
2) l Skr. 27. Juli 1899 (utr.) har Justm. meddelt, at der, for 

at den arnmeldte Bortstuvning af Fangstredskaber inden~ 
bords skal kunne betragtes som effektiv, ifølge Udtalelse 
fra Marineministeriet kræves: l. at Skovlene enten staa 
paa deres almindelige Plads indenfor Rælingen eller ere 
om Læ ': u•der Dækket, og 2. at Nettene ere adskilte 
fra Skovlene og lagte til Side eller bundne op indenbords 
(paa Dækket eller under Dækket), samt Fisken selv~ 
følgelig udtagen. 
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Lov (Nr. 127) om Hundeafgift samt om 1925 
Straf og Erstatning for Skade, foraarsaget af IB.April 
Hunde. (Se Anordning Nr. 88 af 31. Marts 
1928). 

Skr. fra Færø Amt om Indlæggelse af 20.April 
sindssyge fra Færøerne paa Sindssygehospi• 
tal. Med Direktøren for Statens Sindssygehospi• 
taler og Københavns Magistrat er der under 30. 
f. M. truffet følgende Ordning med Hensyn til 
Modtagelse paa Kommunehospitalet i København 
og Sindssygehospitalet ved Vordingborg af sinds• 
syge fra Færøerne. l. Bestyrelsen for Kommune• 
hospitalet i København forpligter sig til at mod• 
tage samtlige sindssyge, der afgaar fra Færøerne 
for at anbringes i Sindssygehospitalet ved Vordin g• 
borg, uanset Antallet. Hospitalsbestyrelsen faar i 
disse Forhold alene med Amtskommunen at gøre; 
der maa derfor, hver Gang en Patient sendes 
ned, medfølge en Skrivelse fra Amtet indehol• 
dende Begæring om Optagelsen. 2. Der erlægges 
den for udenbys Patienter til enhver Tid gæl• 
dende takstmæssige Betaling foruden Betaling til 
Ekstra•Vagthold, Transport til vedkommende 
Sindssygeanstalt og eventuelt Patientens Begra• 
velse. 3. Betalingen for Patientens Ophold paa 
Kommunehospitalet m. v. refunderes paa An• 
fordring dette af Amtsfattigkassen. 4. Magistraten 
skal til enhver Tid være berettiget til at træde til• 
bage fra Overenskomsten ved Udgangen af l Aar, 
dog at Amtet senest 3 Maaneder forinden under• 
rettes derom. Der paalægges Sindssygehospitalet 
ved Vordingborg Forpligtelse til at optage de 
omhandlede Patienter snarest muligt og senest 14 
Dage efter, at Meddelelse om deres Ankomst til 
Kommunehospitalet er modtaget fra dette. Ord• 
ningens Gennemførelse er betinget af, at der i 
hvert enkelt Tilfælde tilstilles Sindssygehospitalet 
ved Vordingborg telegrafisk Underretning fra 
Færøerne om enhver til Hospitalet bestemt Pa• 
tient, som afgaar derfra, med Angivelse af, om 
den paagældende er en Mand eller K vinde, rolig 
eller urolig, ligesom det er en absolut Forudsæt• 
ning, at der altid medfølger de fornødne Indlægs• 
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1925 papirer og Attester, udfærdigede i nøje Overens• 
20.April stemmeise med de herom til enhver Tid gæl• 

dende Bestemmelser. Det er endvidere en Betin• 
gelse for Ordningen, at al Korrespondance om 
saadanne Indlæggelser, derunder Indfordring af 
Kuromkostninger m. m. udelukkende føres med 
Amtmanden over Færøerne, hvad enten Indlæg• 
gelsen sker for det offentliges, for en Sygekasses 
eller for privates Regning. Ved at meddele dette 
skal man fremhæve, at der i a Il e T i l f æ l d e , 
naar en sindssyg ønskes indlagt paa Sindssyge• 
hospitalet ved Vordingborg, maa ske Henvendelse 
til Amtet, for at det til Indlæggelsen fornødne 
kan blive ordnet. Det vil derhos blive paaset, 
at de sindssyge fra Færøerne, der ønskes ned• 
sendte til Sindssygehospitalet, først indlægges til 
Observation paa Dronning Alexandrines Hospital 
i Thorshavn, forsaavidt dette efter indhentet Er• 
klæring fra Amtslægen maa anses for nødvendigt, 
samt at N edsendelse i intet Tilfælde finder Sted, 
inden der haves Sikkerhed for, at Amtsfattigkassen 
kan faa sit Udlæg refunderet enten af vedkom• 
mende Patient eller af vedkommende Kommune. 

(U tr.) 

12.Juni Anordning (Nr. 186) om Ændring i An• 
ordning Nr. 99 af 11. Februar 1920, hvorved Lov 
om Jordemodervæsenet af 13. Juni 1914 sættes 
i Kraft paa Færøerne. (Indføjet i Anordning af 
1920). 

20. Aug. Cire. (Nr. 123) ang. Strafferegistre. - -
V I. O m F æ r ø e r n e. Forsaavidt angaar 

Færøerne er foransiaaende Bestemmelse gældende 
med følgende Ændringer. S t r a f f e r e g i s t e r 
for Personer, der er født paa Fæu 
ø e r n e , føres saavel ved Københavns Byrets 
Skriverkontor som af Politimesteren paa Fær• 
øerne. Nævnte Politimester fører tillige et Straffe• 
register for Personer, som er født andetsteds, men 
mod hvem Straffeforfølgning har fundet Sted paa 
Færøerne. Efter S t r a ff e f o rf ø l g n i n g p a a 
Færøerne mod en andetsteds født 
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P e r s o n sendes Straffekort, ledsaget af Udskrift 1925 
af den paagældende Afgørelse, til den Myndig• 20.Aug. 
hed, som ifølge Bestemmelserne under l fører 
Strafferegistret for Vedkommende. Med Straffe• 
kortet forholdes der som med andre Straffekort, 
medens der med Udskriften forholdes som fore• 
skrevet med Hensyn til Domsakter, saaledes at 
Udskriften ved senere Udfærdigelse af Straffe• 
attest vedlægges Attesten i de samme Tilfælde, 
hvor Domsakten, hvis den havdes, skulde med• 
følge. Efter S t r a ff e f o rf ø l g n i n g p a a 
Færoerne mod en der født Person 
sendes Straffekort og Udskrift til Københavns 
Byrets Skriverkontor. Dersom Kort udstedes af 
Dommeren paa Færøerne, sender denne tillige et 
Straffekort til Politimesteren sammesteds. Der• 
som Kort udstedes af en Myndighed udenfor 
Færøerne, sendes - foruden Udskrift - Straffe• 
kort i to Eksemplarer til bemeldte Skriverkontor. 
Med Straffekort og Udskrift forholdes der af 
dette som ovenfor nævnt, idet dog, naar Straffe• 
kort modtages in duplo, det ene Eksemplar af 
samme tilstilles Politimesteren paa Færøerne. Naar 
S t r a f f e f o r f ø l g n i n g mod en Person, som 
er født paa Færøerne, har fundet Sted i d e n ø v• 
r i g e D e l a f K o n g e r i g e t , sendes Straffe• 
kort i to Eksemplarer og U d skrift af Afgørelsen 
til Københavns Byrets Skriverkontor. Med det 
ene Eksemplar af Straffekortet bliver der af be• 
meldte Skriverkontor at forholde paa sædvanlig 
Maade, medens det andet Eksemplar samt Ud• 
skriften af Skriverkontoret tilstilles Politimesteren 
paa Færøerne. Nævnte Politimester indsender 
ikke Straffekort til Statistisk Departement. Be• 
gæring om S t r a f f e a t t e s t e r for Personer, 
der er født paa Færøerne, vil, for saa vidt angaar 
Straffe m. v., der siden l. Januar 1900 er over• 
gaaede dem udenfor Færøerne og siden l. Januar 
1905 paa Færøerne, af Myndigheder udenfor F ær• 
øerne være at rette til ovennævnte Skriverkontor. 
For saa vidt angaar Straffe m. v., som er over• 
gaaet dem paa Færøerne i Tiden mellem de 
nævnte Datoer, vil Begæring om Straffeattest 
være at rette til Politimesteren paa Færøerne. 
Straffe fra Tiden før den l. Januar 1900 er til• 
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1925 ført Strafferegistret paa det Sted, hvor Straffe• 
20. Aug. forfølgningen har fundet Sted. 

(Min.). 

26. Sept. Lagtingsbeslutn. om Godtgørelse til Rets• 
vidner.') Godtgørelsen til faste Retsvidner og 
Retsvidnesuppleanter forhøjes fra l. Oktober 1925 
og indtil videre med 100 pCt., dog saaledes, at 
der ikke maa udbetales et Retsvidne eller en Rets• 
vidnesuppleant mere end 10 Kr. pr. Dag. 

( Lagtings t.) 

5. Dec. Justm. Skr. om Færøsk som Postsprog - -
- at der er udfærdiget Bestemmelse, hvorefter der 
paa Postanvisninger m. v., der udveksles indenfor 
Færøerne, vil kunne ske Angivelse af Krone• 
beløbet i Bogstaver i det færøske Sprog. 

(U tr.) 

23. Dec. Lov (Nr. 316) om Ændring i Lov for F ær• 
øerne af 24. Januar 1913 om Handelsrejsende. 
(Indføjet i Loven af 1913). 

1926 Kgl. Res. ang. Ændring i § 16 i Anordn. 
5. Jan. af 16. Jan. 1912, forsaavidt angaar Tveraa Sko• 

les Ferieplan. U. M. Skr. l. Febr. 1926: Efter 
Undervisningsministeriets Indstilling er det ved 
kgl. Resolution af 5. f. M. fastsat, at de i kgl. 
Anordning af 16. Januar 1912 angaaende Folke• 
skolen i Bygderne paa Færøerne § 16 fastsatte 
Bestemmelser om Ferierne for T veraa Skoles Ved• 
kommende ændres saaledes, at denne Skole faar 
følgende Ferieplan: Som Feriedage bestemmes: 
Sommerferie fra 21. J u! i til 31. August (begge 
Dage medregnet), dog at de i de Aar, da den l. 
September falder paa en Lørdag, denne Dag med• 
regnes til Ferien. Efteraarsferie i Midten af Ob 
tober, bestaaende af en Søndag i Forbindelse med 
3 Søgnedage. Juleferie, der skal begynde den 22. 
December (denne Dag medregnet) og regelmæssig 
vare 14 Dage. Men hvis Undervisningen efter 

l) Jfr. Lov og Regulativ af l. M.arts 1873 ang. Retsvidner. 
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denne Regel paany skulde begynde paa en Lør• 1926 
dag, afkortes Ferien med en Dag, saa at Under• 5. Jan. 
visningen begynder paa en Fredag. Paaskeferien, 
der skal vare fra Onsdagen før Skærtorsdag til 
den paafølgende Tirsdag (begge Dage medregnet). 
Pinseferie, der skal omfatte 5 Søgnedage i Til• 
slutning til de 2 Helligdage efter Overlærerens 
nærmere Bestemmelse. Sommerferien kan dog, 
naar Skolekommission og Skolens Lærerraad der• 
om er enige, delvis henlægges til en anden Tid. 
Desuden bestemmes som Fridage : Kongens og 
Dronningens Fødselsdage, Fastelavnsmandag, Lør• 
dag efter Store Bededag, Grundlovsdag samt en 
Dag i hver af de Maaneder, hvor ingen Feriedag 
eller Fridag falder. Ferie• og Fridagenes samlede 
Antal maa ikke overstige 124 aarligt. Forsaavidt 
dette Antal ikke naas efter foransiaaende Ferieplan, 
overlades det til Overlæreren at fordele de resterende 
Dage efter eget Skøn som halve eller hele Fri• 
dage. Hvilket herved meddeles Direktionen til 
Efterretning og videre Bekendtgørelse, idet hen• 
vises til sammes Skrivelse af 16. November f. A. 

Justm. Skr. vedrørende Anordn. Nr. 442 15. Jan. 
af 21. Nov. 1923 om Lukketid for Butikkerne 
m. v. I Anledning af en af N N, begge af 
Thorshavn, til Lagtinget indgivet Klage over, at 
Politimesteren paa Færøerne har nægtet dem Til• 
Iadelse til at holde det af dem i Thorshavn 
drevne Udsalg med Bolcher, Chokolade, Frugt, 
Afholdsdrikke, Brød, Kager, Cigarer og Ciga• 
retter aabent efter den i kgl. Anordning N r. 442 
af 21. November 1923 foreskrevne almindelige 
Lukketid, har Lagtinget i den i 1925 afholdte 
ordentlige Samling vedtaget at forelægge den 
nævnte Klage for Justitsministeriet, idet Tinget 
navnlig har anmodet om en Udtalelse angaaende 
Forstaaelsen af paagældende Bestemmelse i An• 
ordningen. Foranlediget heraf skal man meddele, 
at efter Beskaffenheden af den af Andragerne 
drevne Virksomhed, kan der ikke meddeles dem 
Tilladelse til at holde aabent efter almindelig 
Lukketid, men at Personer, der driver Virksom• 
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1926 hed som Bager eller Conditor, vil kunne sælge 
15. Jan. Kager, Con d i torvarer samt Konfekt, Chokolade 

og Sukkervarer ud af Huset i Tiden fra Kl. 5 
Morgen til Kl. 11 Aften, jfr. Anordningens § 3 
a og § 47 i Thorshavns Politivedtægt af 19. N o• 
vember 1923. 

(Utr.) 

31Marts Lov for Færøerne (Nr. 84) om Land• 
· · væsenskommissioner. § l. Overland væsens• 

kommissionen for Færøerne bestaar af Dommeren 
som Formand og 4 andre Medlemmer. Disse ud• 
tages for hver enkelt Sag (eller, naar flere Sager 
skal behandles samtidig, for disse Sager i For• 
ening) blandt 12 af Lagtinget efter Forholdstals• 
valgmaaden valgte Overlandvæsenskommissærer, 
der skal være myndige, uberygtede, vederhæftige, 
paa Færøerne bosatte Mænd, der har Indfødsret. 
De vælges for 6 Aar ad Gangen. Genvalg kan 
finde Sted. Den, som er fyldt 60 Aar, kan und• 
slaa sig for at modtage Valg; begærer ellers no• 
gen sig fritaget, afgør Lagtinget, om hans Begæ• 
ring bør tages til Følge. § 2. Landvæsenskom• 
missionen for hvert Syssel bestaar af Sysselman• 
den som Formand og 2 andre Medlemmer. Disse 
udtages for hver enkelt Sag (eller, naar flere S a• 
ger skal behandles samtidig, for disse Sager i For• 
ening) blandt 6 af Lagtinget efter Forholdstals• 
valgmaaden valgte Landvæsenskommissærer, der 
skal være myndige, uberygtede, vederhæftige, i 
Sysselet bosatte Mænd, der har Indfødsret. Om 
deres Funktionstid, om Genvalg og om Fritagelse 
for at modtage Valg gælder de i § l anførte 
Regler. § 3. De af Lagtinget valgte Overland• 
væsens;~ og Landvæsenskommissærer har, saa snart 
Valget er meddelt dem, til Lagtinget at indsende 
en skriftlig, højtidelig Forsikring om, at de efter 
bedste Evne med Upartiskhed vil udføre deres 
Hverv. Forsikringens Form fastsættes af J ustits• 
ministeren. § 4. I hvilke Tilfælde F ormanden 
eller de øvrige Medlemmer af Kommissionerne 
skal eller kan fratræde Forretningen paa Grund 
af personligt Forhold til Sagen eller dens Parter, 
afgøres af vedkommende Kommission efter Reg• 
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Jerne om Dommerens Inhabilitet i Kapitel 5 i Lov 1926 
om Rettens Pleje af 11. April 1916, jfr. Lov for 3l.Marts 
Færøerne Nr. 164 af 4. J u ni 1924. § 5. Den, 
som ønsker en Sag indbragt for Landvæsenskom• 
missionen, har derom at indgive skriftlig Begæ• 
ring til Sysselmanden, som paa Forlangende med• 
deler den paagældende Bevis herfor. Sysselman• 
den udtager derefter, saa vidt muligt efter T ur, 2 
af Sysselels Landvæsenskommissærer til at tiltræde 
Kommissionen. Har nogen af de saaledes udtagne 
Forfald, udtages en anden af Kommissærerne i 
hans Sted paa samme Maade. Har flere end 4 af 
Landvæsenskommissærerne Forfald, indberetter 
Sysselmanden dette til Amtmanden, som blandt et 
andet, af ham bestemt SysseJs Kommissærer ud• 
tager l eller 2 Medlemmer til at tiltræde Kom• 
missionen. Sysselmanden berammer dernæst efter 
Aftale med Kommissionens øvrige Medlemmer For• 
retningens Afholdelse og udfærdiger Indkaldelse 
dertil med Angivelse af Tid og Sted for Sagens 
Behandling ; denne bør altid henlægges til den 
Bygd, hvortil Sagen nærmest hører. Er det en 
paa Grandestævne tagen Beslutning, der paaankes, 
skal Begæringen være indgivet senest 8 U ger efter 
den Dag, paa hvilken Beslutningen er vedtaget. § 6. 
Indkaldelsen maa Rekvirenten med mindst 14 
Dages V ars el lade bekendtgøre overensstemmende 
med Lov Nr. 59 af l. April 1912 for Færøerne 
om Ophævelse af Kundgørelse ved Kirkestævne 
m. m. og, om Kommissionen finder det nødven• 
digt, tillige ved Opslag paa anden Maade end i 
Loven fastsat efter den af Sysselmanden derom i 
Indkaldelsen givne Anvisning. Særlig Underret• 
ning om Sagens Foretagelse skal derhos af Syssel• 
manden meddeles Politimesteren i de Tilfælde, 
hvor Godsbestyrelsens Samtykke efter de gæl• 
dende Bestemmelser skal indhentes. Bliver Kom• 
missionen forhindret i at give Møde paa den i 
Indkaldelsen fastsatte Dag, vil Sagen være at 
foretage paa det i Indkaldelsen omrneldie Sted, 
saa snart som muligt; Sysselmanden skal udstede 
Indkaldelse til nyt Møde, hvilken Indkaldelse skal 
kundgøres efter Reglerne i lste Stykke med mindst 
Aftens Varsel. Den samme Fremgangsmaade skal 
anvendes, hvis Sagen senere udsættes, uden at 
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1926 Kommissionens Møde kan finde Sted som be' 
31.1\larts rammet. § 7. Naar Kommissionen er traadt 

sammen, bør den saa vidt muligt uafbrudt fort' 
sætte Sagens Behandling, indtil alle fornødne 
Oplysninger er tilvejebragt, særlig ved at høre 
Parterne og, om fornødent, befare Aastedet. Fin' 
des det fornødent at faa Vidneforklaringer, ud' 
færdiger Sysselmanden efter Forhandling med ved' 
kommende Parter en Indkaldelse, hvori T vistens 
Genstand tydelig betegnes. Sysselmanden fast' 
sætter Varselet og besørger Indkaldelsen forkyndt 
for Vidnerne og Parterne ; F orkyndeisen for Par' 
terne kan ske ved Opslag i den eller de vedkom' 
mende Bygder paa den i § 6 angivne Maade. 
Vidner, der bor eller opholder sig paa Færøerne, 
er pligtige at give Møde paa det Sted, hvor 
Kommissionen holdes. Parterne kan fremstille 
andre Vidner end de af Sysselmanden indkaldte. 
Kommissionen kan ogsaa, for saa vidt den finder 
Anledning dertil, tilkalde sagkyndig Bistand. 
Kommissionen har at mægle Forlig mellem Par' 
terne. Viser Forligsprøven sig at være forgæves, 
optages Sagen til Kendelse, der afsiges inden 6 
Uger efter Optagelsen, idet Parterne samtidig med 
Optagelsen saa vidt muligt underrettes om Tid 
og Sted for Kendelsens Afsigelse. Er U nderret• 
ning ikke givet ved Optagelsen, bør Sysselmanden 
saa snart som muligt efter Kendelsens Afsigelse kund• 
gøre dennes Ordlyd paa den i § 6 angivne Maade. 
§ 8. Er nogen af Parterne utilfreds med Land• 
væsenskommissionens Kendelse, skal det staa ham 
frit for inden 3 Maaneder fra Afsigelsen at ind' 
anke den for Overlandvæsenskommissionen. Naar 
3 Maaneder er forløbet, kan Paaanke ikke finde 
Sted uden Oprejsningsbevilling, der meddeles af 
Amtmanden, men kun naar den paagældende frem• 
fører en antagelig Grund for, at Anken ikke i 
rette Tid er iværksat, og der ikke er hengaaet læn• 
gere Tid end 6 Maaneder fra Kendelsens Afsigelse. 
For denne Bevilling, der udfærdiges ved Skrivelse, 
betales ingen Afgift. § 9. Begæring om Anke 
indgives skriftlig, ledsaget af Beskrivelse af det for 
Landvæsenskommissionen passerede, til Domme• 
ren, som derpaa, efter at have meddelt Attest om, 
at Anke er begæret, saa vidt muligt efter T ur ud• 
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tager 4 Overlandvæsenskommissærer til at til· 1926 
træde Overlandvæsenskommissionen og drager 3l.Marts 
Omsorg for, at de for Landvæsenskommissionen 
fremlagte originale Bilag tilstilles Overlandvæsens• 
kommissionen. Har nogen af de saaledes udtagne 
Forfald, udtages en anden Overlandvæsenskom• 
missær i hans Sted paa samme Maade. Domme• 
ren udfærdiger dernæst efter Aftale med de øv• 
rige Medlemmer Indkaldelse til Overlandvæsens• 
kommissionen. Indkaldelsen tilstilles den ankende 
til Forkyndelse overensstemmende med Reglerne i 
§ 6. § 10. I øvrigt forholdes med Hensyn til 
Sagens Behandling, Optagelse og Paakendelse ved 
Overlandvæsenskommissionen efter de samme 
Regler som ved Landvæsenskommissionen, jfr. § 
7, hvorved bemærkes, at Parterne ikke er pligtige 
at fremlægge Situationskort for Overlandvæsens• 
kommissionen, hvis Medlemmer derimod, naar 
det begæres, eller Sagen efter deres eget Skøn 
fordrer det, skal befare Aastedet. Parterne kan 
for Overlandvæsenskommissionen fremlægge nye 
Bevisligheder og føre nye Vidner. § 11. Over• 
landvæsenskommissionens Kendelser er endelige. 
Dog staar det den Part, der vil anke over, at 
Overlandvæsenskommissionen har afgjort Punk• 
ter, der ligger udenfor Landvæsenskommissionens 
Omraade, eller afvist Sager, der ligger indenfor 
dens Omraade, frit for inden 4 Maaneder fra 
Kendelsens Afsigelse at indanke denne for Højeste• 
ret, der da kun vil have at afgøre, om Overlandvæ• 
senskørnmissionen har været kompetent eller ikke, 
og efter Omstændighederne helt eller delvis at 
ophæve Kendelsen og at afvise Sagen fra eller 
henvise den til Landvæsenskommissionen, men i 
øvrigt ikke at indlade sig paa Sagens Realitet. 
§ 12. Finder Landvæsens• eller Overlandvæsens• 
kommissionen, efter at Sagen er optaget til Ken• 
deJse, at nogen Oplysning mangler, kan den paa 
ny foretage Sagen og indkalde Parterne, hvilket 
ogsaa bør ske, hvis det maatte befindes, at der 
ved Sagens Indankning eller Behandling er saa• 
danne formelle Mangler til Stede, at Sagen ikke 
kan paakendes. § 13. Der tilkommer Land• 
væsenskommissionens og Overlandvæsenskom• 
missionens Medlemmer fri Befordring samt Dag• 
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1926 penge efterJustitsministerens nærmere Bestemmelse. 
J l. Marts Der tilkommer Vidner Godtgørelse i Overens• 

stemmeise med Punkt 12 i Lov N r. 164 af ±. 
J u ni 1924. Tilkaldte sagkyndige tilkommer der 
foruden fri Befordring en Godtgørelse, hvis Stør• 
reJse fastsættes af Kommissionen. § 14. Forinden 
Landvæsenskommissionens eller Overlandvæsens• 
kommissionens Formand udsteder Indkaldelse til 
den eller de indklagede eller til Vidner, kan han 
forlange, at Rekvirenten deponerer et efter hans 
Skøn tilstrækkeligt Pengebeløb til Dækning af de 
i § 13 omhandlede Omkostninger eller andre 
Sagsomkostninger. I Kendelsen skal det bestem• 
m es, af hvem og i hvilket Forhold Sagens Om• 
kastninger skal udredes. Af den Godtgørelse, der 
tilkommer Medlemmer af Landvæsenskommis• 
sionen eller Overlandvæsenskommissionen samt 
Vidner, skal den Del, der tilkommer dem for 
Fraværelse fra Hjemmet udover den Tid, selve 
Forretningen varer, reparteres efter Marketal paa 
samtlige de i Sagen interesserede. § 15. Paalægges 
det ved Kendelsen nogen af Parterne at udrede 
Sagsomkostninger eller andre . Pengebeløb, skal 
der i Kendelsen fastsættes en fra dennes Afsigelse 
regnet passende Betalingsfrist, efter hvis Udløb 
Beløbet efter en simpel Udskrift af Kendelsen 
kan inddrives ved Eksekution paa sædvanlig 
Maade. De i § 13omhandlede Godtgørelser og Rejse• 
omkostninger kan inddrives ved Udpantning. Paa• 
lægges det nogen af Parterne at foretage noget, skal 
der i Kendelsen træffes Bestemmelse om den T vang, 
der skal anvendes for at faa det udført, samt den 
Frist efter Kendelsens Afsigelse, inden hvilket det 
skal ske. Er det derefter bestemt, at en et Fælles• 
brug vedrørende Handling skal udføres ved Syssel• 
manden - hvilket altid skal fastsættes, hvor Ken• 
delsen gaar ud paa Foretagelsen af en Udskift• 
ning eller Sammenlægning -, har vedkommende 
Part at henvende sig til Sysselmanden med en 
Udskrift af Kendelsen. Sysselmanden skal derpaa 
snarest muligt foretage Forretningen, efter først 
at have bekendtgjort denne med H Dages Varsel 
efter Reglerne i § 6. Der tilkommer Sysselman• 
den Dagpenge efterJustitsministerens Bestemmelse 
for den Tid, Forretningen nødvendiggør hans Fra• 
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værelse fra Hjemmet, samt fri Befordring. Disse 1926 
Udgifter, saavel som Udgiften til den nødvendige 31.1\larts 
Medhjælp, reparteres efter Marketal paa samtlige 
de i Sagen interesserede og kan inddrives ved 
Udpantning. § 16. De til Brug ved Landvæsens• 
kommissionerne og Overlandvæsenskommissionen 
nødvendige Protokoller anskaffes for Amtsreparti• 
tionsfondens Regning og autoriseres af Amtman• 
den. For Udskrifter og Aktsbeskrivelser af Kom• 
missionernes Forhandlinger betales Afgift som for 
tilsvarende Udskrifter af Retsbøger og Beskrivelse 
af Retssager. § 17. Amtmanden kan tilstaa en 
Part, hvis Trang og Værdighed i Forbindelse 
med Sagens Vigtighed og Begrundethed giver 
Anledning dertil, Fritagelse for at betale alle eller 
en Del af de ham paahvilende Udgifter ved Sa• 
gens Behandling saavel for Landvæsenskommis• 
sionen som for Overlandvæsenskommissionen, 
saaledes at Beløbet udredes forskudsvis af Amts• 
repartitionsfonden. Statskassen refunderer Amts• 
repartitionsfonden Halvdelen af disse Udgifter. 
§ 18. Denne Lov træder i Kraft den l. April 
1927. Fra samme Dag ophæves Lov om Opret• 
telse af Landvæsenskommissioner paa Færøerne 
af l. April 1891. Det har dog indtil videre sit 
Forblivende ved de hidtil gældende Regler om, 
hvilke Sager der er Genstand for Landvæsens• 
kommissionernes Behandling.') 

Lov (Nr. 119) om Tilsyn med de af20.April 
Eksekutorer behandlede Dødsboer (se An• 
ordn. Nr. 105 af 4. Maj 1927). 

Lov for Færøerne (Nr. 125) om Udskift• 20.April 
ning. Første Afsnit. I hvilke Til• 
fælde og af hvem Udskiftning kan 
k r æ v e s. K a p i t e l l. § 1. Ejendomme, som 
ligger i Fællig, kan kræves udskiftet. § 2. Ved 

l) Jfr. Kapitel 13 i Lov for Færøerne Nr. 125 af 20. April 
1926 om Udskiftning. §§ 8-9 i Lov Nr. 56 af 13. April 
1894 om Afhændelse af Trøer og Grundstykker fra Statens 
Fæstegods paa Færøerne. § 10 i Lov Nr. 56 af l. April 
1891 om Grandestævne paa Færøerne. 

IJ-8 
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1926 Fællig .forstaas i denne Lov, at a. hver enkelt 
20. April Ejers særskilte Andel ikke er betegnet, men Ej en' 

domsgenstanden benyttes vekselvis eller samtidig 
af de forskellige Ejere (Sameje), eller at b. de 
forskellige Ejere vel hver har deres særskilte 
Stykker, men disse ligger saaledes i Forhold til 
hinanden, at hver Ejer ikke uden uforholdsmæs' 
sig Byrde kan frede eller paa formaalstjenlig 
Maade benytte sin Ejendom (Ejendomsblanding). 
§ 3. Udskiftning kan dog ikke kræves fremmet, 
naar den efter de stedlige Forhold skønnes at 
ville være utjenlig eller forbunden med overvejende 
Ulempe, eller naar den findes ikke hensigtsmæs' 
sig at kunne foretages uden samtidig Udflytning, 
og denne ikke lader sig iværksætte. § 4. Ret 
til at kræve Udskiftning tilkommer Ejer. Lige 
med Ejer regnes i denne Lov Kongsfæster. Bru' 
ger kan ikke kræve Udskiftning, ej heller mod' 
sætte sig Udskiftning, som kræves af Ejer. For 
Tjenestejord træffes Bestemmelsen af vedkommende 
Minister. A n d e t A f s n i t. U d s k i f t n i n g 
af Indmark og af Udmark i Forbin' 
d e l s e m e d I n d m a r k. K a p i t e l 2. 
Fremgangsmaaden ved Udskiftnin' 
g e n. § 5. Udskiftning af Indmark foretages af 
en særlig U dskiftningskommission, bestaaende af 
en af Justitsministeren efter indhentet Erklæring 
fra Lagtinget beskikket Formand og to andre 
Medlemmer, (ifr. § 8). Udskiftningsformanden 
kan med Justitsministerens Samtykke antage en 
Medhjælper. Valget skal godkendes af Justits' 
ministeren. Forinden Udskiftningskommissionens 
Medlemmer paabegynder deres Virksomhed, skal 
de, medmindre de tidligere har afgivet en saadan 
Erklæring, underskrive en Erklæring, hvori de 
paa Ære og Samvittighed lover at opfylde deres 
Pligter som Kommissionsmedlemmer efter bedste 
Evne og med Redelighed og Upartiskhed. For' 
men for Erklæringen fastsættes af Justitsministeren. 
§ 6. Begæring om Udskiftning af Indmark rettes 
til Sysselmanden og maa være underskrevet af 
Ejere af mindst en Tiendedel af det samlede 
gamle Marketal i Bygdens Indmark (i U d flytter' 
bygd mindst en Tiendedel af Indmarkens Ejere). 
Er nogen Del af Bygdens Indmark ikke særskilt 
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matrikuleret, foranlediger Sysselmanden den, naar 1926 
saadan Begæring foreligger, snarest muligt under' 20. April 
kastet en Taksation, hvorved den ansættes til 
Skattemarker. Lejetroer inddrages ikke under 
Taksationen. Denne foretages efter Regler, som 
fastsættes af Justitsministeren') og udføres under 
Sysselmandens Ledelse af ham og to af Forstan' 
derskabet dertil udnævnte Mænd, der saa vidt 
muligt skal bo i Bygden. Sagen sættes derefter 
af Sysselmanden under Forhandling og Afstem' 
ning paa næste Grandestævne i Bygden. For at 
Sagen videre kan fremmes, maa Begæringen paa 
Grandestævnet vedtages af Ejere, som tilsammen 
ejer mindst en T red j ed el af Skattemarketallet i 
Bygdens Indmark (derunder ikke medregnet Leje' 
trøer), og som repræsenterer mindst en Trediedel 
af Indmarkens EjertaL Bestaar Bygden af Hoved, 
bygd og Udflytterbygd, er det dog tilstrækkeligt, 
at Begæringen vedtages for en af disse, og Ud, 
skiftningen omfatter i saa Tilfælde kun denne. § 7. 
Efter Grandestævnets Slutning indsender Syssel' 
manden Udskiftningsbegæringen med alle dertil 
hørende Aktstykker til Amtmanden. Skønner 
denne, at de formelle Betingelser for Udskiftnin' 
gens Fremme er til Stede, godkender han Begæring' 
gen; i modsat Fald afviser han den. Afvisningen 
kan inden 8 Uger efter dens Kundgørelse i den 
paagældende Bygd paaklages til Justitsministeren 
af enhver Ejer af den paagældende Indmark i 
Bygden. § 8. Godkendes Udskiftningsbegærin' 
gen, beskikker Justitsministeren en Formand for 
Udskiftningskommissionen. Lagtinget vælger for 
6 Aar ad Gangen 24 Personer, blandt hvilke 
Kommissionens 2 Medlemmer og 1: Suppleanter 
udmeldes af Retten, de sidste henholdsvis som 
1., 2., 3. og 1:. Suppleant. Angaar Udskiftningen 
F uglebjerge eller anden Herlighed af større B e' 
tydning, skal der saa vidt muligt udmeldes Mænd, 
der er særlig kyndige i saa Henseende. Ved, 
kommende Sysselmand er pligtig at være til Stede 
ved Udskiftningskommissionens Forhandlinger, 
saa længe den finder det nødvendigt, og at give 
den alle fornødne Oplysninger. I hvilke Tilfælde 

'J Reglement 191 af 25. Juni 1928. 
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1926 Formanden og de andre Medlemmer samt Syssel• 
20. April manden skal eller kan fratræde Forretningen paa 

Grund af personligt Forhold til Sagen eller Par• 
terne, afgøres af Udskiftningskommissionen efter 
Reglerne om Dommeres Inhabilitet i Kapitel 5 i 
Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916, jfr. Lov 
for Færøerne Nr. 164 af 4. Juni 1924. Der til, 
kommer Udskiftningskommissionens Formand og 
andre Medlemmer samt Sysselmanden, Formandens 
Medhjælper og de i § 6 nævnte Taksationsmænd 
fri Befordring og Dagpenge efter Justitsministerens 
nærmere Bestemmelse.') § 9. Udskiftningskom• 
missionens Formand berammer Forretningen til en 
bestemt Dag paa Aastedet. Berammelsen kund• 
gøres i det til retslige Bekendtgørelser paa Fær• 
øerne bestemte Blad med mindst 3 Maaneders 
Varsel og bringes derhos til Kundskab i ved• 
kommende Bygd i Overensstemmelse med Lov 
Nr. 59 af l. April 1912 for Færøerne om Ophæ• 
velse af Kundgørelse ved Kirkestævne m. m. ; 
Sysselmanden skal, om Formanden forlanger det, 
besørge Berammelsen udfærdiget og bekendtgjort. 
§ 10. Til den berammede Tid sammentræder 
Kommissionen paa Aastedet. Først undersøges, 
om der er materiel Adgang til at foretage U d, 
skiftning (jfr. §§ 2 og 3). Derimod kan der ikke 
for Kommissionen rejses Spørgsmaal om Rigtig• 
heden af Udskiftningsbegæringens Godkendelse 
(§ 7, j fr.§§ 4 og 6). Hvis der nægtes Forretningen 
Fremme, eller hvis der mod rejst Indsigelse tillægges 
den Fremme, afgives Beslutning herom ved moti• 
veret Kendelse. Forinden Beslutningen om, at 
Udskiftningsforretningen bliver at fremme, er til, 
ført Protokollen, kan Udskiftningsbegæringen fra• 
faldes, naar samtlige de, der stemte for denne i 
Henhold til § 6, sidste Stykke, forlanger det. 
§ 11. Forretningen skal fremmes saa vidt muligt 
uden Afbrydelse. Maa Forretningen udsættes, 
og dette sker paa ubestemt Tid, afgøres og til• 
kendegives det før Mødets Slutning, paa hvilken 
Maade Berammelsen af nyt Møde vil blive kund• 
gjort, og Kundgørelsen maa finde Sted senest en 
Uge før den berammede Tid. § 12. Udskift, 
ningskommissionen kan for den Tid, Forretnin• 

') J fr. L. M. Skr. 19. Juli 1928 og 23. Jan. 1929. 
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gen varer, underkaste Lodsejerne de Indskrænk• 1926 
ninger i Jordens Brug, som Hensynet til Udskift• 20. April 
ningens hensigtsmæssige Fremme findes at paa• 
kræve (jfr. § 39). For det Tab, som nogen her• 
ved maatte lide, kan der af Udskiftningskommis• 
sionen tillægges ham Erstatning. § 13. Grænserne 
for U dskiftningsomraadet bliver saa vidt fornødent 
at undersøge og beskrive, og det skal paases, at 
Omraadet ved lovlige Skel og Mærker adskilles 
fra Naboejendomme. Ligeledes maa Grænserne 
indbyrdes mellem Lodsejerne bringes paa det 
rene, hvorhos de gensidige Rettigheder samt de 
Fælliget eller nogen enkelt Del af dette paa• 
hvilende Brugsbyrder søges nøjagtig oplyste. 
Er Grænserne mod Naboejendommen uhensigts• 
mæssige, bør Udskiftningskommissionen søge ved 
mindeligt Mageskifte at tilvejebringe mere hensigts• 
mæssige Grænselinier. Lykkes det ikke at opnaa 
mindeligt Mageskifte, har Udskiftningskømmis• 
sionen Myndighed til, naar det skønnes at kunne 
ske uden Ulempe for Naboen, at regulære Græn• 
serne i saadant Omfang, som findes at være nød• 
vendigt for en hensigtsmæssig Udskiftning. § 14. 
U dskiftningsomraadet skal altid boniteres og op• 
maales, og geometrisk Kort optages derover. Frem• 
gangsmaaden ved Boniteringen og Kortlægningen 
fastsættes af Justitsministeren, efter at Lagtingets 
Erklæring har været indhentet.') § 15. Naar 
samtlige forberedende Arbejder er tilendebragt, 
opgøres en foreløbig Udskiftningsplan, som fore• 
lægges de tilstedeværende Lodsejere og andre 
vedkommende, deriblandt Kommunalbestyrelsen, 
til Drøftelse. Efter at der i Planen er gjort de 
Forandringer, hvortil de fremkomne Bemærkninger 
maatte give Anledning, foretages Udlodning. 
§ 16. N aar det findes hensigtmæssigt, kan U d, 
skiftningskommissionen, saafremt ingen af ved• 
kommende Lodsejere derimod gør Indsigelse, af• 
slutte en Udskiftning delvis, saaledes at hver 
afsluttet Del med Hensyn til Fuldbyrdelse og 
Anke betragtes som en selvstændig Forretning. 
§ 17. Umiddelbart efter Udskiftningens Slutning 
kundgøres Forretningen paa Aastedet eller paa 
den Lodsejers Bopæl, som Udskiftningskommis• 

') Reglement Nr. 193 og 195 af 25. Juni 1928. 
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1926 sionen bestemmer. Tiden for Kundgørelsen skal, 
20. April saavidt Omstændighederne tillader, forud paa 

hensigtsmæssigste Maade søges gjort bekendt blandt 
Lodsejerne. § 18. Udskiftningsforretningen ind' 
føres i en Protokol, der anskaffes for Amtsreparti• 
tionsfondens Regning for hver Forretning og 
autoriseres af Amtmanden. I Protokollen anføres 
navnlig alle endelige Paastande, Vedtagelser og 
Afgørelser. Et bekræftet Uddrag af Protokollen, 
indeholdende alt, som har blivende Betydning, 
skal snarest muligt efter Forretningens Slutning 
udfærdiges af Formanden, som sender Uddraget 
tillige med Kortet til vedkommende Sysselmand. 
Protokollen opbevares af Sysselmanden. J ustits• 
ministeren foreskriver Regler for de Rettelser i Skøde 
og Panteregisteret, Jordebogen samt Syslernes For' 
tegneise over Ejerne af Odelsjord m. v., som ud• 
kræves paa Grund af den stedfundne Udskiftning. 
For Udskrifter og Aktsbeskrivelser af Udskift, 
ningskommissionens Forhandlinger betales Afgift 
som for tilsvarende Udskrifter af Retsbøger og 
Beskrivelse af Retssager. K a p i t e l 3. U d ' 
skiftningens Omfang og Fuldstæn• 
d i g h e d. § 19. Udskiftningskommissionen kan 
under Udskiftningen medtage saa meget af den 
tilstødende eller nærliggende Udmark, som anses 
for nødvendigt for hensigtsmæssig Skifte af Ind, 
marken. § 20. Endvidere kan tilstødende eller 
nærliggende Udmarksstrækninger inddrages under 
Udskiftning af Indmark, naar Forslag derom af 
en Parthaver i den paagældende Udmark indgives 
til Udskiftningskommissionen inden 14 Dage efter 
det i § 9 omhandlede Aastedsmøde. Efter For• 
slagets Modtagelse har Udskiftningskommissionen, 
hvis den finder Forslaget begrundet, at foranledige 
Spørgsmaalet indbragt paa Grandestævne til 
Foretagelse af Afstemning herom. Vedtages 
noget Forslag ved Grandestævnet af saa mange 
Parthavere som fastsat i § 80, har Udskift• 
ningskommissionen at bestemme, hvorvidt den 
paagældende Udmarksstrækning helt eller delvis 
skal inddrages under Udskiftningsomraadet. For• 
slag, der indkommer til Udskiftningskommissionen 
efter den ovenfor angivne Tid, kan med Kommis' 
sionens Billigelse tages i Betragtning og overgives 
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til Grandestævnets Behandling og Afgørelse efter 1926 
Reglerne i 2det Stykke. Fjernereliggende U d• 20. April 
marksstrækning kan under Iagttagelse af de oven• 
for angivne Regler inddrages under Udskiftning 
af Indmark, saafremt nogen Parthaver i denne er 
villig til helt eller delvis at ombytte sin Andel af 
Indmarken med saadan Udmarksstrækning. § 21. 
Saafremt der under Udskiftningsforretning angaa• 
ende Udmark (§§ 79-80, 83-86) fremsættes en 
med § 6, lste Punktum, stemmende Begæring om 
Udskiftning af Bygdens Indmark, udsættes For• 
retningen, indtil det er afgjort, om Indmarken 
skal udskiftes, i hvilket Tilfælde en saadan Del 
af Udmarken, som Udskiftningskommissionen 
skønner hensigtsmæssig, inddrages under Udskift, 
ningsomraadet. § 22. Den kommunale Styrelse 
kan, naar Almenvellet kræver det, fordre, at et af 
den angivet Areal af Udskiftningsomraadet, dog 
højst to Hundrededele af dettes Areal, skal afstaas 
til Kommunen. Vederlaget for det, der saaledes 
fordres afstaaet, fastsættes ved Taksation paa den 
i § 4 i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 foreskrevne 
Maade, dog at Overskøn kan forlanges af Kom• 
munen og af enhver Lodsejer indenfor Udskift, 
ningsomraadet. Vederlaget tilfalder den paagæl• 
den de Ej er, hvis han ønsker at modtage Penge i 
Stedet for Jord, og ellers Fælliget; i sidste Fald 
fordeles det af Udskiftningskommissionen mellem 
alle i Fælliget lodtagne i samme Forhold som 
deres Andele i Fælliget, beregnede efter Bønite• 
ringsværdien. § 23. Under Udskiftning kan, 
saa vidt fornødent findes, inddrages enhver inden• 
for Udskiftningsomraadet liggende Ejendom, om 
end denne ikke selv befinder sig i noget Fælles• 
skab. Indenfor Udskiftningsomraadet anses en 
Ejendom at ligge, selv om den kun delvis er om• 
givet af de Ejendomme, der er Genstand for 
Udskiftning. § 24. Samtlige de under Udskift• 
ningen inddragne Ejendomme skal søges fuld• 
stændig udskiftet. Skønnes saadan fuldstændig 
Udskiftning af hele Omraadet eller af en Del 
af dette efter de stedlige Forhold at være umulig 
eller uhensigtsmæssig, skal dog Fællesskabet op• 
løses, saa vidt det er muligt og findes tjen• 
ligt. K a p i t e l 4. D e l i n g s g r u n d l a g e t. 
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1926 § 25. I Tilfælde af Sameje skiftes efter Marke• 
20.April tal, j fr. § 6, for saa vidt ikke Lodsejernes Andele 

er bestemt ved andet Forholdstal, eller for saa 
vidt der ikke tilkommer nogen af Lodsejerne sær• 
egne Rettigheder i Samejet. § 26. I Tilfælde af 
Ejendomsblanding skiftes uden Hensyn til Marke• 
tallet, saaledes at hver Ejer faar igen tilsvarende 
til, hvad han afgiver. Dog kan ogsaa i dette 
Tilfælde Marketailet lægges til Grund for Ud· 
skiftningen, naar samtlige Lodsejere er enige derom. 
K a p i t e l 5. U d l o d n i n g e n m e d d e r t i l 
h ø r e n d e B e s t e m m e l s e r. § 2 7. Den 
Lod, der tildeles hver Ejer (for saavidt Statens 
Fæstegods angaar, hvert Fæste), udlægges saa vidt 
muligt samlet; naar der tildeles nogen Ejer flere 
Lodder, bør Grunden dertil udtrykkelig angives. 
Naar Raadigheden over et Grundstykke deles eller 
forbliver delt, skal det i Forretningen udtrykkelig 
anføres, hvilken af Rettighedshaverne der frem• 
ticlig skal være Ejer af Stykket. De øvrige Ret• 
tigheder i dette bliver da at betragte som Brugs• 
rettigheder. For saa vidt Udflytning ikke finder 
Sted, skal der saa vidt muligt sørges for, at enhver 
Lodsejer, der fremsætter Ønske derom, faar et 
passende mindre J ordstykke udlagt ved sit Beboel• 
seshus. § 28. Hver Lod skal afgrænses med 
varige og tydelige Mærker, saasom indhugne 
Kors i Klippe, store Sten eller nedsatte Mærke• 
sten. H v er Linie betegnes med mindst tre Mær• 
ker. Grænselinjerne med Angivelse af deres Ret• 
ning skal nøjagtig beskrives. Ligeledes skal saa 
vidt muligt den indbyrdes Afstand mellem Grænse• 
mærkerne angives samt Mærkerne selv aflægges paa 
Kortet. De nærmere Bestemmelser, der maatte 
anses for paakrævet med H ens y n til Afmærknin• 
gen og Beskrivelsen af Grænselinierne, fastsættes 
af Amtmanden. § 29. De fornødne Veje ud• 
lægges og beskrives, hvorhos det bestemmes, 
hvorledes der skal forholdes med Hensyn til deres 
Anlæg, Vedligeholdelse og Benyttelse. Anses det 
for nødvendigt at anlægge Vej over Nabogrund, 
udfører Udskiftningskommissionen de i saa Hen• 
seende nødvendige Mæglingsforsøg og Skøn. 
§ 30. Ligeledes træffes, om fornødent, Bestem• 
melse i Henseende til Vands Benyttelse, Mølle• 
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plads, N østegrund, Fisketørrings plads, Landings• 1926 
sted, Fiskeri, Drivtang o. a. L For saa vidt saa• 20.April 
danne Herligheder er Genstand for Udskiftnings• 
behandling, bør de, hvis det kan ske uden Skade 
for nogen, fortrinsvis udlægges i Sammenhæng 
med den Ejendom, hvortil de hører. Omfatter 
Fælliget Vand, som anses skikket til Vandkrafts• 
anlæg af nogen Betydning, skal fra Udskiftningen 
undtages Vandfald samt eventuelle Dæmninger og 
Ledninger m~d tilhørende Grund. § 31. Der 
bør gives den kommunale Styrelse Lejlighed til 
under Udskiftningen at fremsætte de Bemærk• 
ninger, hvortil den finder Anledning, angaaende 
Veje, Landingssteder, Byggepladser o. lign. § 32. 
Findes der indenfor U dskiftningsomraadet vand• 
syg Mark, som er egnet til Dyrkning, maa de 
fornødne Afløbsgrøfter udstikkes og Bestemmelse 
træffes om disse Grøfters Anlæg og Vedligehol• 
deJse, hvis det anses for nødvendigt for Udskift, 
ningens Skyld. Opstaar der Spørgsmaal om at 
aflede Vand over Nabogrund, søger Udskiftnings• 
kommissionen at opnaa mindelig Overenskomst 
i saa Henseende. § 33. U dskiftningskommis• 
sionen tager Bestemmelse om Hegnspligten og 
dens Fordeling. Med Hensyn til Hegnspligten 
følges Reglerne i den gældende Hegnslovgivning, 
medens der ved Fordelingen gaas frem efter frit 
Skøn under Iagttagelse af det tidligere mellem 
Lodsejerne for saa vidt bestaaende Forhold. Det 
paases, at hver Lodsejer saa vidt muligt faar Pligt 
til at hegne for egen Ejendom og i sammenhæn• 
gende Strækning ; støder noget ham tidligere paa• 
hvilende Stykke af Hegn til andre Ejendomme, søges 
det overført til disse mod Udjævning andetsteds. 
Afgiver nogen Hegn, og der paa den Strækning, 
som for Eftertiden tilfalder ham, enten intet Hegn 
findes eller ringere Hegn, tillægges der ham Er• 
statning. Er det for at kunne fordele Hegns• 
pligten mellem Lodsejerne indbyrdes fornødent, 
har Udskiftningskommissionen M yndighed til at 
ordne Hegnsforholdet mellem Fælliget og Nabo• 
ejendom. § 34. Skiftes uopdyrket eller mindre 
vel dyrket J ord mod opdyrket eller bedre dyrket, 
bliver Dyrkningsvederlag eller Afsavnsgodtgørelse 
at bestemme og sættes efter Omstændighederne i 
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1926 Jord, Penge eller andet, saasom Arbejdshjælp, 
20. April Gødning eller midlertidig Overladelse af et J ord' 

stykke. Vælges Arbejdshjælp, Gødning eller 
anden Naturalydelse, bør dog Penge altid sættes 
alternativt, saaledes at Y de ren har V <~lget. § 35. 
Skiftes fri Lod mod en med Brugsret betynget 
Lod, bør Erstatningen, for saa vidt Byrden er 
stedsevarende, ikke sættes i andet end forøget 
Lod, saafremt saadan Erstatningsmaade hensigts• 
mæssigt lader sig anvende. § 36. Afgiver Lods• 
ejer mere Tørvejord, end han faar igen, sker Ud• 
jævning paa den Maade, U dskiftningskommis• 
sionen bestemmer. Det kan dog kun paalægges 
en Lodsejer at afgive mere Tørvejord, end han 
faar igen, naar Udskiftningskommissionen skøn• 
ner, at Forskellen ikke er af væsentlig Betydning 
for Lodsejeren. § 37. Har Lodsejer af udyrket 
Samejemark indlagt noget Stykke, som han har 
ryddet og opdyrket, og Indlæggelsen kendes 
uhjemlet, kan Udskiftningskommissionen, hvis 
det findes billigt, enten lade ham beholde Styk. 
ket, mod at der tillægges de andre Lodsejere for• 
holdsvis tilsvarende Stykker af Marken, eller til• 
staa ham passende Dyrkningsvederlag. § 38. Med 
Hensyn til Loddernes Tiltrædelse saavel som overalt 
ellers, hvor det er fornødent, har Udskiftningskom• 
missionen at sætte en vis Frist eller visse Frister, inden 
hvilke dens Bestemmelser under retslig T vang 
skal fuldbyrdes eller efterkommes. Fristerne maa 
ikke sættes nærmere Forretningens Slutning end 
3 Maaneder, medmindre samtlige vedkommende 
samtykker deri. § 39. Samtidig med Udlod• 
ningen har Udskiftningskommissionen, for saa 
vidt den anser det for nødvendigt for at afværge 
Forrykkelse af den bestaaende Tilstand, Myndig• 
hed til nærmere at bestemme, hvilke Indskrænk. 
ninger i Henseende til Loddernes Brug Lods• 
ejerne og andre vedkommende skal være under• 
kastet, indtil Udskiftningen er traadt i Kraft. 
Overtrædelse af de i Henhold til nærværende Para• 
graf eller § 12 givne Bestemmelser straffes med 
Bøder og paatales, naar det forlanges af nogen 
vedkommende, af det offentlige som Politisager. 
Bøderne tilfalder Statskassen. § 40. Paa Steder, 
hvor der er Fare for Elvebrud, Skred, Søskade 
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eller lignende, bør Udskiftningskommissionen tage 1926 
Hensyn dertil ved at bestemme, at de fornødne 20. April 
Sikkerhedsforanstaltninger skal foretages, og for• 
dele de dermed og med den fornødne Vedlige• 
holdeise forbundne Udgifter. Har det ikke ved 
Udlodningen været muligt at tage Hensyn dertil, 
bestemmer Kommissionen, hvorledes der skal 
forholdes, hvis der senere skulde ske Skade, og 
hvorledes Skaden skal fordeles. K a p i t e l 6. 
Behandling af Brugsrettigheder un• 
d c r U d s k i ft n i n g. § 41. Berører Udskift, 
ning Lejer eller anden Bruger, bliver For• 
holdet mellem ham og Ejeren, saa vidt for• 
nøden t, at ordne af U dskiftningskommissionen. 
§ 42. Er Jord bortlejet (eller paa anden Maade 
overladt til Brug) for Brugerens Livstid eller for 
et Tidsrum, hvoraf mere end 25 Aar er tilbage, 
skal U dskiftningskommissionen, saa vidt det findes 
tjenligt for Udskiftningen, ved Mægling mellem 
Ejer og Bruger søge J orden afhændet til Brugeren. 
Det samme gælder, naar intet sikkert kan oplyses 
om Brugstidens Længde, men Udskiftningskom• 
missionen skønner, at Brugsforholdet maa formo• 
des at være indgaaet for saadan Tid som ovenfor 
angivet. Er J orden i det nævnte Tilfælde i Sam• 
eje, kan Ejerne af 2/J af det i Jorden lodtagne 
Marketal træffe Bestemmelse med bindende Virk• 
ning for alle Lodlagerne om J ordens Afhændelse 
til Brugeren. Afhændes den ikke til Brugeren, 
bliver den under Udskiftningen i alle Henseender 
at behandle som en særskilt Ejendom, men den 
bør saa vidt muligt ved Udlodningen lægges i 
Sammenhæng med Lod, der udlægges til Brugeren 
som hans Ejendom. Saadan Jord maa efter Ud, 
skiftningen ikke udstykkes eller paa anden Maade 
deles uden Amtmandens Samtykke, som kun maa 
meddeles, n a ar T rang til Byggegrunde eller hen• 
sigtsmæssig Sammenlægning med Nabolodder 
taler derfor. Er Jorden i det ,mførte Tilfælde 
ikke i Sameje, vil Udskiftningskommissionen, naar 
særlige Omstændigheder taler derfor, kunne ud• 
lægge den i Sammenhæng med Ejerens Lod. § 43. 
Bestemmelserne i §§ 11-42 om Brugsrettigheder 
finder ikke Anvendelse paa Fæsterettigheder paa 
Statens F æstegods. § 44. Anses det fornødent 
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1926 til hensigtsmæssigt Skifte, har Udskiftningskom• 
20.April missionen Myndighed til at flytte en ikke med 

Besiddelse forbundet Brugsrettighed fra et Sted 
til et andet, at begrænse Feltet for dens Udøvelse, 
at fastsætte Brugsmaaden og overhovedet at 
ordne Forholdet mellem brugsberettiget og Ejer 
- alt for saa vidt ske kan, uden at Rettigheden 
formindskes, eller dens Udøvelse i nogen følelig 
Grad gøres besværligere for Rettighedshaveren. 
I Overensstemmelse hermed kan saadan Brugs• 
rettighed overføres fra det hele Fællig til en en• 
kelt eller enkelte af de udskiftede Lodder saavel 
som fra en Lod til en anden. § 45. Kan hen• 
sigtsmæssigt Skifte ikke opnaas ved saadan Ord• 
ning af Brugsforholdet som i forrige Paragraf 
omhandlet, kan Udskiftningskommissionen afløse 
den paagældende Brugsrettighed. Afløsningsmaa• 
den bestemmes efter frit Skøn. Dog kan, hvis 
Rettigheden findes at være uundværlig for Rettig• 
hedshaveren, Afløsning kun ske ved, at der ud• 
lægges ham en til Rettighedens Værdi svarende 
Andel af Fælliget, der giver ham Adgang til en 
Brug, som i det væsentlige er ensartet med den, 
han tidligere havde. Ret til Sommergræsning for 
Køer kan, om fornødent, afløses med passende 
Andel af Fælliget eller, saafremt den græsnings• 
berettigede foretrækker det, med V ederlag i Penge. 
Bestemmelserne i § 4:4: og i denne Paragrafs første 
Stykke finder ogsaa Anvendelse paa T ørveskærs• 
rettigheder; derimod finder Bestemmelserne i denne 
Paragrafs første Stykke ikke Anvendelse paa Ret 
til Vintergræsning for Faar i Indmark. Med Hen• 
syn hertil lægges de i Bygden bestaaende Forhold 
til Grund ved Udskiftningen, men det vil i Til• 
fælde af T vist være at afgøre af Kommissionen 
(jfr. § 4:7), paa hvilke Strækninger af Indmarken 
og til hvilke Tider Græsningsretten skal kunne 
udøves. K a p i t e l 7. U d f l y t n i n g. § 46. 
Skønner Udskiftningskommissionen, at Udflytning 
væsentlig vil fremme hensigtsmæssig Udskiftning, 
kan den, saafremt Midler dertil er bevilget af 
Statskassen, tilstaa Udflytningshjælp, der dog ikke 
maa overstige Halvdelen af Omkostningerne ved 
Husets Flytning. Ved Afgørelsen af, om saadan 
Hjælp bør tilstaas, samt af dens Beløb og For• 
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deling, tages Hensyn til Udflytningsomkostnin• 1926 
gernes Størrelse saavel som til vedkommende 20. April 
Lodsejeres Kaar og øvrige Forhold. Kommis• 
sionen kan, naar den ikke selv mener at have 
tilstrækkelig Indsigt, tilkalde bygningskyndig Bi• 
stand ved Beregningen af Omkostningerne ; de 
dertil medgaaende Udgifter medregnes til Ud· 
skiftningens Omkostninger. Kan væsentlig Be• 
spareise indvindes ved, at Udhusbygninger byttes, 
kan Udskiftningskommissionen paabyde et saadant 
Bytte, naar Bygningerne har samme Bestemmelse 
og nogenlunde samme Størrelse samt i det væsen!• 
lige er lige godt vedligeholdt, og Byttet ikke 
skønnes at medføre væsentlig Ulempe for nogen 
af Ejerne. K a p i t e l 8. A f g ø r e l s e a f 
R e t s t v i s t i g h e d e r. § 47. Opstaar der 
under Udskiftning indenfor Fælliget eller med 
udenforsiaaende Tvist angaaende Grænser, Ejen• 
domsret, Brugsret eller andet lignende, og det for 
Udskiftningens Skyld er nødvendigt, at T visten 
afgøres, da har Udskiftningskommissionen at 
mægle Forlig og, saafremt Tvisten ikke derved 
bilægges eller overlades til Voldgift, at afgøre den 
ved Kendelse, efter at de Oplysninger, som anses 
fornødne og hensigtsmæssigt kan erhverves, er 
tilvejebragt .. Hører Tvisten ifølge den øvrige 
Lovgivning under Landvæsenskommissionens Paa• 
kendelse, træder Udskiftningskommissionen i den 
nævnte Kommissions Sted. U n der Behandlingen 
af saadan Tvist fratræder Udskiftningsformanden 
og tiltræder Sysselmanden som Formand for Kom• 
missionen. Fratræder Sysselmanden Kommissionen 
paa Grund af personligt Forhold til Sagen eller 
Parterne, beskikker Amtmanden en anden Syssel• 
mand som Formand for denne. § 48. Anser 
Udskiftningskommissionen det fornødent, forinden 
Kendelse afsiges, at faa Vidneforklaringer, udfær• 
diger Formanden efter Forhandling med de tvi• 
sten de Parter en Indkaldelse, hvori T vistens Gen• 
stand tydelig betegnes. Indkaldelsen besørges af 
Formanden forkyndt med et af ham fastsat Var• 
se! for vedkommende Vidner og Parter ; Forkyn• 
delsen for Parterne kan ske i den eller de ved• 
kommende Bygder paa den i § 9 nævnte Maade. 
Vidner, der bor eller opholder sig paa Færøerne, 
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1926 er pligtige at give Møde paa det Sted, hvor Kom• 
20. April missionen holdes. Parterne kan fremstille andre 

Vidner end de af Formanden indkaldte. Der til· 
kommer Vidnerne Godtgørelse i Overensstemmelse 
med Punkt 42 i Lov Nr. 164 af 4. Juni 1924, 
hvorved Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916 
med dertil hørende Tillægslove udvides til at 
gælde for Færøerne. § 49. Ved Kendelsen, som 
afgives snarest muligt og senest inden 14 Dage 
efter Optagelsen, bestemmes, hvilken Forudsæt• 
ning der, for saa vidt det omtvistede angaar, skal 
lægges til Grund for Udskiftningen (eller - i de 
i § 47, 2det Punktum, nævnte Tilfælde -
hvorledes Tvisten afgøres), og Udskiftningen 
udføres derefter i Overensstemmelse med Ken• 
delsen, uden Hensyn til om nogen af Par• 
terne erklærer sig misfornøjet med den. 
K a p i t e l 9. A n k e o g G e n n e m s y n. § 50. 
Udskiftning saavel som derunder afgiven Ken• 
delse, Skøn og Bestemmelse kan indankes til 
Prøvelse ved Overudskiftningskommissionen. 
Overudskiftningskommissionen bestaar af Dom• 
meren som Formand og 4 Medlemmer tillige med 
4 Suppleanter, der for hver Sag udmeldes af Amt• 
manden blandt de i § 8 nævnte 24 Personer. 
§ 51. Forinden Udskiftningen, helt eller delvis, 
er afsluttet, kan Anke ikke finde Sted. Herfra 
undtages dog de Tilfælde, hvor Nabo eller nogen, 
der ikke er erkendt som Lodsejer eller brugs beret• 
tiget, vil indanke en falden Kendelse, samt de Til• 
fælde, hvor Udskiftningskommissionen finder det 
hensigtsmæssigt at give Adgang til Anke før 
Forretningens Slutning. I sidstnævnte Tilfælde 
skal det i Kommissionens Afgørelse udtrykkelig 
siges, at Anke kan ske, skønt Forretningen ikke 
er afsluttet. § 52. Ankefristen er tre Maaneder, 
regnet i de ovennævnte Undtagelsestilfælde fra 
Kendelsens Forkyndelse, men ellers fra Forretnin• 
gens Slutning. Oprejsning kan ikke finde Sted. 
Inden Fristens Udløb maa skriftlig Begæring om 
Indankningen være indkommet til Dommeren. En 
indgiven Ankebegæring kan tilbagekaldes, naar 
alle vedkommende samtykker deri. § 53. N a ar 
betimelig Anke er sket, stilles Udskiftningens Af, 
slutning eller Ikrafttræden i Bero. Herfra und• 
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tages dog de i § 39 omhandlede Brugsforskrifter. 1926 
§ 54. Under Sagens Behandling ved Overud, 20.April 
skiftningskommissionen er Udskiftningsformanden 
pligtig at være til Stede og give alle fornødne 
Oplysninger; har han Forfald, beskikker Justits' 
ministeren en anden Mand i hans Sted. Med 
Hensyn til Varsel forholdes som for Udskiftning 
bestemt. For Forretningens Udførelse gælder lige' 
ledes de samme Regler som ved Udskiftning, for 
saa vidt de er anvendelige. Dog kan Fristerne 
sættes nærmere Forretningens Slutning end i § 38 
bestemt. § 55. Den ankende skal senest ved 
Forretningens Begyndelse, saa snart dertil gives 
ham Lejlighed, fremsætte sine Ankeposter. Over' 
udskiftningskommissionen har foreløbig ikke at 
anstille Undersøgelse i videre Udstrækning end 
fornødent for at faa det paaklagede oplyst og 
rettet. Findes det da, at den ankende ingen Grund 
har til Anke, stadfæstes Udskiftningen. Findes 
det derimod, at Forandring i nogen af de paa' 
klagede Henseender bør gøres til den ankendes 
Fordel, kan de Lodsejere, som ved Forandringen 
vil lide Tab, kræve, at Undersøgelsen udstrækkes 
saa langt, som det er nødvendigt for at bringe 
paa det rene, om ikke Udskiftningen i nogen til, 
svarende Henseende ogsaa bør forandres til deres 
Fordel, og Forholdet ordnes i saa Fald efter Over' 
udskiftningskommissionens bedste Skøn, uden 
Hensyn til, om den ankende derved i det hele 
bliver slettere stillet end ved Udskiftningen. § 56. 
Opstaar der for Overudskiftningskommissionen 
T vist om Grænser, Rettigheder og deslige, som 
ikke er fremkommet ved Udskiftningen eller ikke 
der har faaet sin Afgørelse, har Overudskiftnings' 
kommissionen, saafremt T visten ikke kan bilægges 
eller overlades til Voldgift, at paakende den, for 
saa vidt dens Afgørelse vil have Indflydelse paa 
det, som er Forretningens Genstand. § 57. Med 
de Lempelser, som følger af de i §§ 52-56 givne 
Forskrifter, behandles Sagen i øvrigt efter Reglerne 
om Sagers Behandling ved Overlandvæsenskom' 
missionen og om deres Indankning for Højesteret, 
j fr. Loven om Landvæsenskommissioner. § 58. 
Antager Lodsejer, at der ved Udskiftning er ind, 
lobet Fejl i Kortet, Beregningerne eller Maalings• 
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1926 arbejderne, kan han inden tre Maaneder fra For• 
20. April retningens Slutning forlange Gennemsyn hos Arn• 

let, der kan antage en anden Udskiftningsformand 
eller en anden kyndig Mand til Bistand ved 
Gennemsynet. Findes der ved Gennemsynet 
Fejl, som har haft ikke blot uvæsentlig Indflydelse 
paa Udlodningen, paalægger Ministeriet Udskift• 
ningsformanden inden en vis Frist at rette de 
paapegede Fejl og derefter i Medfør af de fore• 
tagne Rettelser at foranstalte Udlodningen om• 
gjort. Forlangende af Gennemsyn standser ikke 
Udskiftningens Ikrafttræden. Foranlediger det 
foretagne Gennemsyn Omladning, kan Omlodnin' 
gen og de under den trufne Bestemmelser saavel 
som Udskiftningen for øvrigt, for saa vidt den 
er berørt af Omladningen, paaankes inden tre 
Maaneder fra Omladningens Slutning. Har Amtet 
antaget Bistand til Gennemsynet, betales der til 
Dækning af Udgifterne herved et efter Amtets 
Skøn fastsat Beløb, der dog ikke kan overstige 
250 Kr. K a p i t e l l O. O m k o s t n i n g e r n e s 
U d r e d e l s e. § 59. Statskassen udreder den 
Godtgørelse, som tilkommer U dskiftningsformand, ') 
dennes Medhjælper, Dommer, Sysselmand og 
Medlemmer af Udskiftningskommission og Over' 
udskiftningskommission, med Undtagelse af Halv• 
delen af Dagpengene under Arbejdet paa Aastedet. 
Alle andre Omkostninger ved Udskiftningsforret• 
ning, herunder den i § 12 omhandlede Erstatning, 
udredes af Fælligets vedkommende; den Del deraf, 
som falder paa Statens Fæstegods, bæres af ved, 
kommende Fæstere. Udgifterne ved den i § 6 
omhandlede Taksation indgaar i Omkostningerne 
ved Udskiftningen, hvis Udskiftningskommission 
nedsættes; i modsat Fald udredes de med Halw 
delen af Amtsrepartitionsfonden og Halvdelen af 
vedkommende Kommune. § 60. De Omkost• 
ninger, der ikke afholdes af Statskassen, udredes 
efter gamle Marketal udelukkende af den eller 
dem, som har forlangt Forretningen, naar vedkom• 
mendes Forlangende findes aabenbart ubeføjet, 
naar der nægtes Forretningen Fremme paa Grund 
af en vedkommende tilregnelig Formfejl, eller naar 

') )fr. L. M. Skr. 4. Sept. 1930. 
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Udskiftningsbegæringen frafaldes (§ 10, 2det 1926 
Stykke). Del samme gælder ved Anke til Over,ZO.April 
udskiftningskommissionen de nævnte Omkostnin• 
ger, naar Udskiftningen ved Overudskiftningskom• 
missionen ikke bliver væsentlig forandret, saasom 
ved Omgørelse af Delingsplanen eller ved et for• 
holdsvis ikke ubetydeligt Tillæg til nogens Lod, 
eller naar Anke frafaldes. § 61. Ellers fordeles 
de nævnte Omkostninger mellem Lodsejerne. Med 
Hensyn til Fordelingen opføres følgende vejledende 
Regler: a. Til Grund bliver under almindelige 
Omstændigheder at lægge, i Tilfælde af Sameje, 
det gamle Marketal, eller det andet Forholdstal, 
hvorefter der maatte være skiftet, og i Tilfælde 
af Ejendomsblanding Skattemarketallet. b. Berøres 
en Ejendom kun for en Del af Udskiftningen, 
gives der vedkommende Lodsejer et forholdsmæs• 
sigt Afslag. c. Efter som Udskiftningen skønnes 
at medføre større eller mindre Fordel for Lods• 
ejer, kan hans Andel forhøjes eller nedsættes. Er 
nogen Ejendom, der ikke selv ligger i Fællig, i 
Henhold til § 23 inddraget under Udskiftningen, 
skal dens Ejer være fri for al Deltagelse i Om, 
kastningerne. d. Har nogen væsentlig Del af Ud, 
skiftningskommissionens Tid været optaget af 
Tvistighed, der udelukkende eller hovedsagelig 
vedkommer enkelt Lodsejer, kan der paalægges 
denne et passende forøget Ansvar. e. Udgifter, 
der udelukkende skyldes en enkelt Lodsejer, kan, 
hvor det skønnes billigt, paalægges denne helt 
eller delvis. § 62. Berøres Brugsret af Udskift, 
skiftning, kan der paalægges den brugsberettigede 
en Del af Omkostningerne, fastsat skønsmæssigt 
efter Brugsrettens Værdi og den Forøgelse, denne 
har vundet. §:63. De Omkostninger, som ikke 
paahviler Statskassen, udredes forskudsvis af Amts• 
repartitionsfonden. De opkræves hos Skyldnerne 
sammen med det første Aarsbidrag til F ond en, 
som forfalder til Betaling efter Forløbet af l Aar 
fra Udskiftningens Slutning, medmindre Lagtinget 
tilstaar afdragsvis Betaling af Beløbet; i Tilfælde 
af manglende Betaling kan de inddrives ved U d' 
pantning. 64. Er der under Forretning opstaaet 
Retstvist, og vedkommende Kommission skønner, 
at Parterne eller den ene af dem har haft rimelig 

Il-9 



130 Lov om Udskiftning 

1926 Grund til at rejse Retsspørgsmaalet, og at det 
20. April ikke kan tilregnes vedkommende, at Forholdet er 

blevet eller forblevet uklart, kan Kommissionen 
bestemme, at Omkostningerne ved T visten eller 
en Del af dem skal afholdes af Amtsrepartitions• 
fonden. § 65. Betalingen for Gennemsyn og for 
dermed forbunden Befaring af Aastedet udredes 
af den, som har forlangt det, hvis Gennemsynet 
ikke leder til Omladning; i modsat Fald udredes 
den saavel som Omlodningsudgifter af Statskassen, 
med eventuel Regres for denne til Udskiftnings• 
formanden. § 66. Af den, som forlanger Gen• 
nemsyn, kan kræves enten Forskudsbetaling af 
eller betryggende Sikkerhedsstillelse for den Del 
af Omkostningerne, som efter foreløbigt Overslag 
antages at ville falde andre end Statskassen til 
Last. § 67. Bliver Fordelingen af Omkostnin• 
gerne ved Udskiftningen, efter at Betaling allerede 
er ydet, forandret ved Overudskiftningskommis• 
sionen, har denne paa Forlangende at træffe 
de i saa Henseende fornødne Bestemmelser. 
Kapitel 11. Forskellige Bestem• 
m e l s e r. § 68. Udskiftningskommissionen 
fastsætter, hvor mange Skattemarker hver af de 
ved Udskiftningen udiagte Ejendomme ud, 
gør, idet den bestaaende Matrikulering benyttes 
som Grundlag, saaledes at Antallet af Skatte• 
marker ikke formindskes og kun forhøj es, n a ar 
hidtil ikke særskilt matrikulerede J arder indgaar 
under Udskiftningen. Den har i dette Øjemed 
at foranledige de hidtil ikke særskilt matriku• 
kulerede Jorder, som indgaar under Udskiftningen, 
ansat i Skattemarker paa den i § 6, Zdet og 3die 
Punktum, angivne Maade. De nærmere Regler 
for Fremgangsmaaden herved fastsættes af Justits• 
ministeren, efter at Sagen har været forelagt Lag• 
tinget. 1} § 69. Naar nogen af de ved Udskift, 
ni n g i Henhold til denne Lov fremkomne J ord• 
lodder senere udstykkes, paahviler det Erhverve• 
ren af udstykket Parcel at anmelde Udstykningen 
til Sysselmanden, der foranlediger, at Skattemarke• 
tallet fordeles mellem Parcellerne overensstenv 
m ende med de af Justitsministeren fastsatte Regler. 2) 

l) Jfr. Reglem. 19± af 25. Juni 1928. 
') )fr. L. M. Skr. 17. Okt. 1929 og 27. Marts 1930. 
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Sysselmanden drager derefter Omsorg for, at J orde, 1926 
bogen bliver berigtiget, og at der gives Over• 20. April 
dragelsesdokumentet Paategning om den frasolgte 
Parcels Skattemarketal og Matrikulbetegnelse. 
Forend disse Paategninger foreligger, maa Over• 
dragelsesdokumentet ikke antages til Tinglæsning. 
§ 70. Ingen kan fraskrive sig Retten til at kræve 
eller fuldbyrde Udskiftning. Ligeledes er Over• 
enskomst, hvorved der opstilles Hindring for 
fuldstændig eller hensigtsmæssig Udskiftning, 
ugyldig. § 71. Om en Strækning er at anse 
som Indmark eller som Udmark, afgøres i Tvivls• 
tilfælde af vedkommende Kommission. § 72. 
N aar Lodsejer eller brugs berettiget, hvis Lod eller 
Brugsret er behæftet eller beslaglagt, ved U d· 
skiftning faar Vederlag i Penge, maa Beløbet ikke 
udbetales ham, medmindre han dertil erhverver 
alle vedkommendes Samtykke. Den, der skal ud• 
rede Vederlaget, kan fri sig for Ansvar ved at 
deponere Beløbet hos Sysselmanden, som igen 
indsætter det i et af Justitsministeren dertil god, 
kendt Pengeinstitut. Her bliver det staaende, 
indtil det paa lovlig Maade er afgjort, 
hvem der har Ret til det. Hvorledes der i 
Tilfælde som nævnt skal forholdes med U d, 
flytningsbidrag, bestemmes af Udskiftningskom• 
missionen. § 73. Er Lodder, som ved U d skift• 
ning samles til een Ejendom, pantsat til forskel• 
lige, skal der under Udskiftningen søges tilveje• 
bragt Overenskomst om Forholdet imellem de en• 
keJte Panthavere. I Mangel af saadan Overens• 
komst bliver det indbyrdes Retsforhold at afgøre 
af Dornstolene efter Lovgivningens almindelige 
Regler. § 74. Hvad det ved offentlig Udskift, 
ning er paalagt Ejer eller brugsberettiget at ud• 
rede, hviler, naar Tinglæsning har fundet Sted, 
som Hæftelse paa Ejendom eller Brugsret foran 
Hæftelser, der samtidig eller senere tinglæses. 
Saadan Hæftelse skal udslettes af Pantebogen, 
naar 10 Aar er forløbet fra dens Tinglæsning, for 
saa vidt Tinglæsningen ikke er fornyet. Fornyelsen 
gælder for l O Aar ; Betaling erlægges ikke for 
den. § 7 5. Justitsministeren har Overbestyrelsen 
af Udskiftningsvæsenet og drager Omsorg for, at 
Udskiftningskortene opbevares behørig. Lods• 
ejerne kan faa Genpart af dem mod Betaling, 
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1926 som fastsættes af Justitsministeren. § 76. Ud• 
20. April skiftningskommissionen fastsætter de Regler, som 

skal anvendes, hvis Ejer eller Bruger ikke i 
betimelig Tid har udført det ham paahvilende 
Arbejde med Hensyn til fælles Vej, Vandledning, 
Grøft eller andet Anlæg. Hvis det bliver nød• 
vendigt at lade udføre Arbejde, som paahviler 
nogen, og Omkostningerne herved ikke paa An• 
fordring erstattes af vedkommende, kan disse ind• 
drives ved Udpantning. T r e d i e A f s n i t. U d· 
skiftning af Udmark og af Herlig• 
h e d e r , s o m e r i F æ Il i g. K a p i t e l l 2. 
Mindelig Udskiftning. § 77. Udmark 
kan udskiftes eller deles i mindre Fællig (Hauge• 
parter) ved mindelig Forening, naar alle vedkom• 
mende Ejere er enige, og naar der erhverves 
Samtykke fra Brugere, Panthavere, Servituthavere 
og Indehavere af andre begrænsede Rettigheder i 
Ejendommen, for saa vidt de berøres af U dskift• 
ningen. Overenskomsten skal oprettes skriftlig 
og tinglæses. Den skal indeholde en tydelig og 
nøjagtig Beskrivelse af den enhver (Enkeltmand 
eller flere Samejere i Fæilig) tildelte Ejendoms 
Beliggenhed, Grænser og Rettigheder. Endvidere 
skal Overenskomsten indeholde alle fornødne Be• 
stemmelser om Servitutter og andre begrænsede 
Rettigheder ; opnaas der ikke Enighed i saa Hen• 
seende, kan denne Del af Sagen bringes til Af, 
gøreise paa den i § 83 foreskrevne Maade. § 78. 
Tilsvarende Regler gælder om Sammenlægning af 
Haugeparter saavel som om Udskiftning og Sam• 
menlægning af Herligheder eller Brugsrettigheder 
(derunder T ørveskærsrettigheder), som er i Fællig. 
K a p i t e l l 3. Offentlig U d s k i f t n i n g. 
§ 79. Offentlig Udskiftning af Udmark, Herlig• 
hed eller Brugsrettighed, som er i Fællig, kan kun 
kræves, efter at Forslag derom har været behand• 
let ved Grandestævne. Forslaget skal indeholde 
en almindelig Angivelse af, i hvilken Udstræb 
ning Fælliget ønskes hævet, saaledes navnlig, om 
Ophævelsen skal gælde hele den fælles Ejendom 
(Herlighed, Rettighed) eller kun en Del deraf, og 
da hvilken, samt om Fælliget ønskes fuldstændigt 
ophævet eller delt i mindre Fællig. § 80. Ved• 
tages Udskiftningsforslaget af Parthavere, som til• 
sammen e n t e n ej er mindst en Trediedel af F ælli• 
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gets gamle Marketal (eller, for saa vidt angaar 1926 
Herligheder eller Brugsrettigheder, er andels beret• 20. April 
tigede for mindst en T re diedel af det gamle 
Marketal eller det andet Forholdstal, hvorefter 
Andelene i Fælliget er bestemt) e Il e r udgør 
mindst Halvdelen af de i Fælliget lodtagne eller 
- saafremt Forslaget gaar ud paa at indtage Ud• 
marksstrækning til Opdyrkning - udgør mindst 
Fjerdedelen af Udmarkens Ejere, kan enhver Part• 
haver, som har stemt for Forslaget, indbringe Sa• 
gen for Landvæsenskommissionen (jfr. dog §§ 
19-21); dog maa dette ske inden Aarsdagen efter 
Grandestævnets Slutning. § 81. Vedtages For• 
slag om Udskiftning af Herlighed eller Brugs• 
rettighed, som er i Fællig, af Parthavere, som til• 
sammen b a a d e er andelsberettigede for mindst 
to Trediedele af Fælligets gamle Marketal (eller 
det andet Forholdstal, hvorefter Andelene i Fæl• 
liget er bestemt) o g t i Il i g e udgør mindst to 
Trediedele af de i Fælliget lodtagne, kan enhver 
Parthaver, som har stemt for Forslaget, kræve Ud, 
skiftningen iværksat umiddelbart af Sysselmanden 
(jfr. § 84) uden Landvæsenskommissionens MeJ, 
lemkomst ; dog maa Begæring herom være ind• 
kommet til Syssclmanden inden Aarsdagen efter 
Grandestævnets Slutning. T vistes der, om B e• 
tingeJserne for at kræve Udskiftningen iværksat 
umidelbart af Sysselmanden er til Stede, kan en• 
hver Parthaver forlange dette Spørgsmaal afgjort 
af Amtmanden, saafremt han inden tre Maaneder 
efter Grandestævnets Slutning skriftlig fremsætter 
saadant Forlangende for Sysselmanden, der da 
har snarest muligt at indsende Sagen til Amtman• 
den med sin Betænkning og alle fornødne Oplys• 
ninger. Finder nogen Parthaver sig utilfreds med 
Amtmandens Afgørelse, kan han inden 8 Uger 
efter dens Kundgørelse i vedkommende Bygd ind• 
bringe Spørgsmaalet for Landvæsenskommissionen. 
§ 82. Bestemmelserne i §§ 79-80 finder til• 
svarende Anvendelse paa Sammenlægning af 
Haugeparter, ligesom der med Sammenlægning af 
Fællig, som vedrører Herligheder eller Brugsrettig• 
heder, forholdes paa tilsvarende Maade som an• 
givet i §§ 79-81 ; dog skal Forslaget om Sammen• 
lægning være vedtaget af saa mange Parthavere, 
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1926 som foreskrevet i §§ 80-81, i hvert af de Brug, 
20. April som ønskes sammenlagt. § 83. Om og paa 

hvilken Maade offentlig Udskiftning og Sammen' 
lægning vil være at foretage (udenfor de Tilfælde, 
hvor den iværksættes umiddelbart af Sysselman• 
den, jfr. § 81), afgøres af Landvæsenskommis' 
sionen (med Anke til Overlandvæsenskommis' 
sionen, eventuelt Højesteret) i Overensstemmelse 
med Forskrifterne i Loven om Landvæsenskom' 
missioner. Ved Sagens Behandling anvendes Reg' 
Jerne i §§ 25, 60-62, 69-74 og 76 - samt, naar 
Udmarksstrækning indlægges til Opdyrkning, §§ 
29, 31, 32, 37, 44 og 45 - med de Lempelser, 
som Forholdene gør nødvendige. § 84. Naar 
det er blevet endeligt afgjort, at Udskiftningen 
(Sammenlægningen) skal foretages (jfr. §§ 81 og 
83), har vedkommende at henvende sig til Syssel, 
manden med en Udskrift af paagældende Ken' 
delse, Forlig eller Grandestævnebeslutning og at 
anmode ham om at iværksætte samme. Syssel' 
manden har derpaa, efter foregaaende Varsel (jfr. 
Loven om Landvæsenskommissioner § 16, sidste 
Punktum), at indfinde sig paa Stedet og at ud' 
maale og afsætte til hver af Parthaverne det, som 
i Henhold til Kendelsen (Forliget, Beslutningen) 
tilkommer ham. Ved denne Forretning bliver §§ 
25 og 28 at iagttage, den sidstnævnte Bestem' 
melse dog med den Lempelse, som følger af, at 
Kort ikke optages. Fastsættes nyt Markeskel 
mellem Hauger, skal det nøjagtig beskrives i For' 
retningen, for saa vidt det er knyttet til naturlige 
Grænselinier, og i andet Fald i Sysselmandens 
Nærværelse nøjagtig afsættes i hele sin Udstræb 
ning ved Stenvarder med T ørveaske under. § 85. 
Angaar Udskiftningen Udmarksstrækning, som 
indtages til Opdyrkning, skal den paagældende 
Strækning og de enkelte ved Udlodningen ud' 
lagte Lodder takseres og ansættes til Skattemar' 
ker paa den i § 6, 2det og 3die Punktum, angivne 
Maade, hvorhos Landvæsenskommissionen træffer 
Bestemmelse om Hegnspligten og dens Fordeling, 
baade for den nyindlagie Udmarksstrækning og 
for den tidligere Indmark, for saa vidt Hegn i 
eller om denne overflødiggøres af Hegn i eller om 
den nyindlagte Udmarksstrækning. § 86. Er 
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nogen Parthaver misfornøjet med Ud falder af Sys• 1926 
sclmandens Forretning (§ 84), skal han inden 4 20. April 
U ger efter dens Slutning henvende sig til Retten 
og begære udmeldt 3 uvildige Mænd til at fore• 
tage en ny Udmaaling og Afsætning. Denne Forret• 
ning skal, efter at Sysselmanden og øvrige ved• 
kommende med 14 Dages Varsel derom er under• 
rettet, foretages inden Udløbet af 8 Uger efter, at 
Mændene er udmeldt, hvormed Sagen da skal 
være afgjort. Mændene faar Betaling efter Reg• 
lerne om Synsmænds Betaling under Retssager. 
Dersom de af Retten udmeldte Mænd skønner, 
at Sysselmandens Udmaaling ikke har været rigtig 
og nøjagtig, bæres de til deres Udmeldelse og 
Betaling og til mulig fornøden Medhjælp for 
Mændene medgaaende Omkostninger af samtlige 
de i det eller de paagældende Fællig lodtagne i 
Forhold til deres Marketal (eller det andet For• 
holdstal, som angiver deres Andele i Fælliget); i 
modsat Fald bærer den eller de, der har forlangt 
dem udmeldt, de derved foraarsagede Omkostnin• 
ger. F j e r d e A f s n i t. K a p i t e l l 4. L o ' 
v e n s I k r a f t t r æ d e n m. v. § 87. Denne 
Lov træder i Kraft den l. April 1927 og bort• 
falder den l. April 1932. Spørgsmaalet om dens 
Forlængelse skal forelægges Lagtinget senest i den 
ordentlige Samling 1931. 1) Den ved Lov Nr. 56 
af 13. April 1894 hjemlede Ret for Justitsmini• 
steriet til at indbringe visse Sager om Udskiftning 
for Grandestævne og derefter for Landvæsens• 
kommissionen berøres ikke af nærværende Lov. 
Lov om Udskiftning af Fælleshanger paa Fær• 
øerne af 4. Marts 1857 saavel som alle Bestem• 
melser der er i Strid med nærværende Lov, træ• 
der ud af Kraft, saa længe denne Lov er gæl• 
den de. § 88. Justitsministeren bemyndiges til 
at anvende i alt 150 000 Kr. til Afholdelse af de 
Udgifter, Loven paalægger Statskassen, herunder 
til den i § 46 omhandlede Udflytningshjælp. 

Anordn. (Nr.l7l), hvorved Lov om Tilsyn !S. Juni 
med Dampkedler paa Landjorden af 4. Okto• 

l) Lagtinget har vedtaget at andrage om, at Loven forlæn~ 
ges l Aar og Revisionen udsættes til 1932. 
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1926 ber 1919 sætfes i Kraft paa Færøerne. I Hetv 
18.Juni hold til den Regeringen ved § 4 i Lov Nr. 544 

af 4. Oktober 1919 om Tilsyn med Dampkedler 
paa Landjorden meddelte Bemyndigelse sættes 
den nævnte Lov herved i Kraft paa Færøerne i 
følgende Skikkelse: I. A n o r d n i n g e n s O m' 
r a a d e. § l. Enhver paa Landjorden benyttet 
Dampkedel, hvorved i denne Anordning forstaas 
en Beholder eller et Rørsystem, hvori en Vædske 
opvarmes eller findes opvarmet saaledes, at dens 
Damptryk er større end Y derluftens T ryk, skal være 
det offentliges Tilsyn undergivet i Overensstemmelse 
med nærværende Anordnings Forskrifter. § 2. 
For Dampkedler af ringe Størrelse, særlig Bygning 
eller Materiale, eller som arbejder med lave T ryk, 
er Socialministeren, for saa vidt Overensstemmelse 
med denne Anordnings Forskrifter enten aldeles 
ikke eller dog ikke uden uforholdsmæssig stor 
Ulempe eller Bekostning kan tilvejebringes, be• 
myndige! til at tilstaa Afvigelser fra Anordningen 
eller at fritage saadanne Kedler for offentligt TiJ, 
syn. Ligesom saadanne Lempelser kan indrøm• 
mes i enkelte Tilfælde, saaledes kan der af Social• 
ministeren for Tilfælde som de her omhandlede 
gives nærmere almindelige Regler, sigtende til at 
tilvejebringe den fornødne Betryggelse. I I. 
Dampkedelens Forfærdigelse, Ind, 
r e t n i n g, U d s t y r o g O p s t i l l i n g. § 3. 
Dampkedelen med dens Dampledninger og øvrige 
Tilbehør skal besidde den fornødne Styrke og 
være saaledes indrettet, udstyret og opstillet, at 
Brugen af den ved behørig Pasning ikke med, 
fører Fare for de om værendes Liv eller Sundhed, og 
at de Personer, som betjener den eller kommer i 
Nærheden af den, kun ved U forsigtighed er ud, 
satte for at komme til Skade. Nærmere For• 
skrifter med Hensyn til de Fordringer, der i 
Henhold til denne Paragraf kan stilles til Damp• 
kedler med Dampledninger og øvrige Tilbehør, 
fastsættes af Socialministeren. I I I. D a m p ' 
k e d e l e n s P a s n i n'g. § 4. Til at passe 
Dampkedler eller Dampkedelanlæg maa kun 
antages ædruelige og paalidelige Personer, som er 
fyldt 19 Aar. De skal være forsynede med en 
paa deres Navn lydende og dem tilhørende K o n• 
t r o I b o g , som udstedes af Tilsynet, - der om 
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muligt forinden Bogens Udlevering - ved mund!• 1926 
lige Spørgsmaa] skal forvisse sig om, at den paa• IB.Juni 
gældende har fornødent Kendskab til Dampked• 
lens Fødeapparater, Vandstandsvisere og Sikker• 
hedsventiler. Kontrolbogens Indretning fastsættes 
af Socialministeren. § 5. Den, som passer en 
Dampkedel, maa, saalænge der er Fyr under 
Kedelen, ikke til Stadighed være beskæftiget 
udenfor det Rum, hvor Kedelen er anbragt. § 6. 
Retten til at forestaa Pasningen af eller til selv at 
passe Dampkedler kan ved Kendelse af Amtet fra• 
tages den paagældende for bestandigt eller for en 
vis Tid, naar han efter Amtets Skøn paa Grund 
af grov eller gentagen Overtrædelse af de alminde• 
lige, for Dampkedlers Pasning givne Sikkerheds• 
forskrifter (j fr. § 9) eller paa Grund af manglende 
Ædruelighed eller svækket Helbred ikke længer 
kan anses for egnet til at faa saadan Gerning be• 
troet. Den paagældende kan dog forlange, at der 
uopholdelig optages forhør, og at Sagen derefter 
saa snart som muligt bliver forelagt Socialministe• 
ren til Afgørelse. § 7. Naar Kedelpasseren er 
forhindret i at udføre sin Gerning, eller der af 
andre, af Kedelens Ejer eller Bruger uforskyldte 
Aarsager savnes en Kedelpasser med Kontrolbog, 
kan Kedelens Ejer, Brugeren eller vedkommendes 
befuldmægtigedej;ved,~Anlægget midlertidig lade 
Kedelen eller Kedelanlægget passe af en Person, 
som han anser for ædruelig og paalidelig, men som 
ikke er i Besiddelse af Kontrolbog. § 8. Ved 
Dampkedelen skal forefindes en af Socialministe• 
ren godkendte T i l s y n s b o g , i hvilken den, 
der passer Kedelen,:skal anføre,lhvor~mange Timer 
Kedelen benyttes,'!iog endvidere skal gøre Opteg. 
nelse, naar Kedelen ;renses,:;.efterses' ~eller istand• 
sættes, naar der viser sig væsentlige Mangler 
eller Uregelmæssigheder under dens Benyttelse, 
samt naar den i længere:0Tid har været ude af 
Drift {jfr. tillige §§,15 og 17). § 9. Ved fast• 
siaaende Dampkedler skal der paa et lyst Sted i 
eller ved Kedelrummet findes anbragt et:._ af Direb 
toralet for Arbejds•fog Fabrikstilsynet godkendte 
O p s l a g, indeholdende de af Socialministeren 
fastsatte Sikkerhedsforskrifter vedrørende Damp• 
kedlers Pasning. Et Særtryk af samme Forskrifter 
skal stedse medfølge enhver bevægelig Dampkedel. 
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1926 I V. A n m e l d e l s e o g S y n. § lO. Forinden en 
18. Juni under offentligt Tilsyn henhørende Dampkedel 

som ny eller efter foretagen Hovedreparation eller, 
forsaavidt den er faststaaende, efter stedfunden 
Flytning tages i Brug, skal der derom sendes 
A n m e l d e l s e til Amtet (j fr. §§ 11 og 19). 
Enhver, som bliver Ejer af en bevægelig Damp• 
kedel, der er undergivet offentligt Tilsyn, skal an• 
melde dette for Amtet. Han er endvidere for• 
pligtet til, naar som helst Amtet forlanger det, at 
meddele det Underretning om, hvor Kedel findes. 
Saafremt en Dampkedels Vægge under Brugen -
som Følge af Vandmangel eller andre Aarsager -
har lidt Glødning eller kendelig Formforandring, 
har dens Ejer eller Bruger uopholdelig at 
anmelde dette til Amtet, og Kedelen maa i saa 
Tilfælde ikke benyttes, før Tilsynet efter sted, 
funden Undersøgelse har givet sit Samtykke dertil. 
§ 11. Enhver under offentligt Tilsyn henhørende 
Dampkedel skal af Tilsynet (jfr. § 19) under• 
kastes H o v e d s y n (j fr. §§ 12 og 13): l) 
Naar den tages i Brug som ny eller efter fore• 
tagen Hovedreparation eller, saafremt den er fast• 
staaende, efter stedfunden Flytning, samt 2) i det 
fjerde Kalenderaar efter sidste Hovedsyn. End, 
videre skal enhver af de nævnte Dampkedler til 
ubestemte Tider af Tilsynet underkastes et E f t e r• 
s y n. § 12. Hovedsynet bestaar i en T ryk• 
prøve og en U odersøgeise af, om de i Medfør af 
§ 3 givne Forskrifter vedrørende Forfærdigelse, 
Indretning, Opstilling og U d styr af Dampkedelen 
med Dampledninger og øvrige Tilbehør er fyldest• 
gjorte, samt om de i §§ 4-9 og i § 15 givne Be• 
stemmelser om Dampkedelens Pasning og Besig• 
Iigelse er overholdte. § 13. Begæring om Hoved, 
syn rettes af Kedelens Ejer eller Bruger til Amtet, 
og det skal da afholdes snarest muligt. Saafremt 
vedkommende ønsker det, kan den Del af Hoved• 
synet over en ny eller repareret eller til Flytning 
bestemt og af sit Leje udtaget fastsiaaende Damp• 
kedel, som vedrører dennes T ryk prøve, foretages 
paa det Sted, hvor Dampkedelen henligger. Ved 
Hovedsynet over en Dampkedel, der er forfær• 
diget i Udlandet, kan Trykprøve udelades, for• 
saavidt det paa betryggende Maade godtgøres, at 
Prøven er foretaget i Udlandet overensstemmende 
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med vedkommende Lands Lovgivning, og at den 1926 
har givet et tilfredsstillende Resultat, dog at den IS.Juni 
derom udstedte Attest iøvrigt er ledsaget af de 
Oplysninger vedrørende Dampkedelens Materiale 
og Forfærdigelse, som er fornødne til at bestemme 
Dampkedelens Overensstemmelse med de her gæl• 
dende Bestemmelser. § 14. Ved de i § 11, sid· 
ste Stykke, nævnte Eftersyn skal Tilsynet paase, 
at Dampkedelen med Tilbehør fremdeles er ind• 
rettet, udstyret og passet i Overensstemmelse med de 
gældende Bestemmelser, at den har været underkastet 
den i § 15 omhandlede Besigtigelse, samt at den 
iøvrigt er i forsvarlig Stand. § 15. I de Kalen• 
deraar, hvor Hovedsyn (jfr. § 11) ikke finder Sted, 
skal enhver det offentliges Tilsyn underkastet 
Dampkedel efter de nærmere af Socialministeren 
derom givne Forskrifter efter stedfunden Kedel• 
rensning b e s i g t i g e s ind• og udvendig af Til• 
synet. Resultatet af Besigtigelsen indføres i Til• 
synsbogen (jfr. § 8), og Rigtigheden af det ind• 
førte attesteres ved Underskrift af den, der har 
foretaget Besigtigelsen. § 16. For Udførelsen af 
de paabudte Hoved• og Eftersyn udfærdiger Social• 
ministeren nærmere Regler. Ejeren eller Brugeren 
skal være Tilsynet behjælpelig med Foretagelse 
af Synene og er pligtig til at yde den dertil for• 
nødne Arbejdshjælp. Saafremt Dampkedelen eller 
dens Tilbehør ved et Syn eller en Besigtigelse 
viser sig at være sig i en saadan Tilstand, at den 
fortsatte Brug skønnes at være forbundet med 
Fare, kan Tilsynet nedlægge skriftligt Forbud imod 
dens Brug, indtil det ved et af Tilsynet foretaget 
overordentligt Hovedsyn, hvis Omkostninger af• 
afholdes af Dampkedelens Ejer eller Bruger (jfr. § 
20), er godtgjort, at Kedelen er i forsvarlig Stand. 
Saafremt nogen Mangel eller Fejl ved Dampkede• 
len eller dens Tilbehør er bekendt for Kedelpas• 
seren, er denne forpligtet til straks at meddele 
dette til Kedelejeren eller dennes Stedfortræder og 
under Synsforretningen, om Mangelen eller Fejlen 
ikke er rettet, forpligtet til at gøre Tilsynet opmærk-
som derpaa. § 17. Ved Synet skal Tilsynsbogen 
(jfr. § 8) forelægges Tilsynet, der indfører i den 
Hovedresultatet af Synet, undersøger, om der i 
Bogen er indført Resultatet af den i § 15 om• 
handlede Besigtigelse, samt forsaavidt der er fore• 
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1926 fundet væsentlige Mangler ved Dampkedelen, an' 
18. Juni fører de Tidspunkter, inden hvilke Manglerne skal 

være afhjulpne. Om ethvert foretaget Syn afgiver 
Tilsynet Beretning til Amtet. § 18. Saafremt 
Ejeren eller Brugeren af en Dampkedel er uti], 
freds med Udfaldet af et Syn, kan han ved derom 
inden 14 Dage til Amtet indgiven Begæring 
kræve Synsforretningen prøvet ved et Oversyn 
efter Amtets nærmere Bestemmelse. V. T i l' 
s y n e t. § 19. Det i denne Anordning om' 
handlede Tilsyn føres af det overordnede Ma' 
skinpersonale paa Fiskeriinspektionsskibene. Ti], 
synspersonalet er under U døveisen af dets tjen st. 
lige Hverv berettiget til at faa Adgang til alle 
Rum og Steder, hvor Dampkedler og deres TiJ, 
behør findes, eller hvortil Damp fra samme ledes. 
V I. A f g i f t e r m. m. § 20. For Tilsynets Ud, 
førelse af de i nærværende Anordning omhandlede 
Hovedsyn, har Kedelens Ejer eller Bruger at er' 
lægge til Tilsynet et Beløb af 30 Kr. uanset Ke• 
delens Størrelse, hvilken Afgift tilfalder den, der 
har udført Tilsynet. Saafremt et Hovedsyn som 
Følge af Mangler ved Kedelen eller ved dennes 
Forberedelse til Synet (jfr. § 16) ikke lader sig 
fuldføre uden væsentlig Tidsspilde for Tilsynet, er 
dette berettiget til at afbryde Hovedsynet Kedelens 
Bruger er i saa Fald, naar Hovedsynet senere 
fuldføres, pligtig til paany at erlægge ovennævnte 
Afgift. V I I. S t r a ff e b e s t e m m e l s e r , 
Overgangsbestemmelser og !kraft. 
t r æ d e n. § 21. Overtrædelser af denne An• 
ordning og de i Henhold til samme givne nær' 
mere Forskrifter bliver, forsaavidt de ikke efter 
den øvrige Lovgivnings Regler medfører højere 
Straf, at anse med Bøder fra 10 indtil 500 Kr. 
Bøderne tilfalder Statskassen og bliver i Mangel 
af Betaling at afsone efter de almindelige Regler 
om Bøders Afsoning udenfor kriminelle Sager. 
Sagerne behandles som Politisager. Ansvaret for 
Overholdelsen af Bestemmelserne i §§ 4-9 paa' 
hviler ikke blot Kedelpasseren, men ogsaa Kede], 
ejeten, Brugeren, vedkommendes befuldmægtigede 
eller tilsynshavende, forsaavidt Overtrædelsen er 
sket med deres Vidende eller har fundet Sted, 
fordi vedkommende har ladet det mangle paa den 
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fornødne Omhu. § 22. De i Medfør af denne 1926 
Anordnings § 3, 2det Stykke, udfærdigede nær• lB.Juni 
mere Forskrifter for Dampkedlers Forfærdigelse, 
Indretning, Udstyr og Opstilling samt for Damp• 
kedelrums Indretning skal ikke kunne bringes til 
Anvendelse paa Dampkedler og Dampkedel• 
anlæg eller Dampkedelrum, der er byggede før 
disse Forskrifters Ikrafttræden, medmindre de 
undergaar væsentlig Ombygning. § 23. Denne 
Anordning træder i Kraft den l. J u li 1926. 

Bek. (Nr. 185) om Henlæggelse under 26.Juni 
forskellige Ministerier af visse Sager, der 
hidtil har sorteret under Justitsministeriet. 1) 

Efter derom af Statsministeriet nedlagt Forestilling 
har Hans Majestæt Kongen under 24. d. M. be• 
stemt, a t alle Sager vedrørende Landboforholdene 
paa Færøerne, herunder, foruden Bestyrelsen af 
Statens Fæstegods paa Færøerne, navnlig ogsaa 
Sager vedrørende Administrationen af Lov af 23. 
Februar 1866 om Ordningen af de til Haugevæ• 
senet paa Færøerne hørende Forhold, Lov af 13. 
April 1894 om Afhændelse af Trøer og Grund• 
stykker fra Statens Fæstegods paa Færøerne, Lov 
for Færøerne af 28. Februar 1908 om Foranstalt• 
ninger mod smitsomme Sygdomme hos Husdyrene, 
Lov for Færøerne af 31. Marts 1926 om For• 
anstaltninger til Husdyravlens og Husdyrbrugets 
Fremme m. m.,2) Lov for Færøerne om Landvæsens• 
kommissioner af 31. Marts 1926 og Lov for F ær• 
øerne om Udskiftning af 20. April 1926 samt 
Sager vedrørende Dyrlægen og Landbrugskonsu• 
lenten paa Færøerne, henlægges fra Justitsministe• 
riet til Landbrugsministeriet, a t alle almindelige 
Fiskerisager fra Færøerne, herunder navnlig Sager 

l) Se Bek. (Nr. 92) af 14. Juli 1874 om Henlæggelse af fær' 
øske Sager til Justitsministeriet. Siden Loven af 29. April 
1913 om Anlæg af Havne m. m. paa Færøerne, har Sa# 
ger om An) æg af Havne og V eje hørt under Ministeriet 
for offentlige Arbejder. Allerede tidligere er Sager om 
Posh og Fyrvæsenet blevet henlagt under de paa• 
gældende Fagministerier, saalcdes at J ustitsrninisteriet nu 
væsentlig kun behandler de kommunale Sager, Sund~ 
h edsvæsen og U d færdigeise af nimindelige Regler, der 
berører forskellige Ministerier. 

2) Nu Lov Nr. 20 af 11. Pebr. 1931. 
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1926 om Storhvalfangst og Grindefangst og Sager om 
26.Juni Fiskerilaan, henlægges fra Justitsministeriet til 

Landbrugsministeriet, og a t alle Sager vedrorende 
Handels•, Haandværks• og Fabriksnæring samt 
Beværternæring m. m. paa Færøerne, samt Sager 
vedrørende Vragning af Fisk paa Færøerne (Lov 
om Vragning af Fisk paa Færøerne af l. April 
1912, jfr. Lov af l. April 1921) henlægges fra 
Justitsministeriet til Ministeriet for Industri, Han' 
del og Søfart, samt a t de ttnder Justitsministeriet 
henlagte Sager vedrørende den gældende Lov• 
givning om Fæstevirksomhed benlægges til Social' 
ministeriet. 

31. Juli Koncession paa Telegrafkabel mellem 
Shetlandsøerne, Færøerne og Island.') Mini• 
steren for Offentlige Arbejder i Danmark og Er' 
bversministeren i Island Gøre vitterligt: At da 
den Aktieselskabet Det Store Nordiske Telegraf, 
Selskab i sin Tid 2) meddelte Koncession paa An• 
læg og Drift af et undersøisk Telegrafkabel meJ, 
lem Shetlandsøerne, Færøerne og Island udløber 
den l. September 1926, saa meddeler vi bemeldte 
Selskab fornyet Koncession paa fortsat Drift fra 
den l. September 1926 at regne af det fornævnte 
Kabel paa følgende Vilkaar: § l. Nærværende 
Koncession er gældende indtil den 31. December 
1934. Forinden den Tid kan den af en af Sta• 
terne eller af Selskabet opsiges med eet Aars 
Varsel til en l. Januar; saadan Opsigelse kan dog 
tidligst finde Sted til den l. Januar 1930 og der
efter kun til hveranden l. Januar. § 2. Naar 
Koncessionen er udløben, vil den kunne fornyes. 
Danmark og Island er berettiget til, saafremt de 
ønsker det, at fordre sig Kablet overdraget uden 
V ederlag i følgende Tilfælde : Saafremt Selskabet 
forinden 1934 opsiger Koncessionen i Henhold til 
§ l, eller saafremt Selskabet ved Koncessionens 
Udløb ikke ønsker at faa Koncessionen fornyet 
paa uforandrede Vilkaar og med Takster, som de 
koncessionsgivende Regeringer· enes om at finde 

I) J fr. Lov N r. 111 af 30. Maj 1927 om T elefener paa 
Færøerne særlig § 6. 

') Bek. Nr. 111 af 30. Juni 1905. 
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passende - i hvilken Henseende bemærkes, at 1926 
Selskabets Udgifter til Kablets Anskaffelse og 31. Juli 
Udlægning betragtes som amortiserede gennem 
Regeringstilskuddene i første Koncessionsperiode 
- eller saafremt Kansessionen erklæres forbrudt. 
Ønsker den ene af Staterne ikke at deltage i Over• 
tageisen af Kablet, er den anden Stat berettiget 
til helt eller delvis at overtage dette. § 3. I 
Koncessionstiden oppebærer Selskabet alle af 
Kablets Drift flydende Indtægter. Taksterne for 
Kablets Benyttelse er fastsatte samtidig hermed 
og kan i Koncessionstiden kun ændres ved Over• 
enskomst mellem Selskabet og Regeringerne. 
§ 4. Betjeningen ved Kablet paa Færøerne sker 
ved Selskabets Foranstaltning uden Udgift for 
Danmark. Betjeningen af Kablet i Island sker 
paa Islands Statstelegrafstation ved det af den 
islandske Regering antagne Telegrafpersonale, som 
ogsaa, efter nærmere Aftale med Selskabet, fore• 
tager de efter dettes almindelige Praksis fornødne 
Maalinger af Kablet. Det fastsættes ved Over• 
enskomst mellem Regeringen og Koncessions• 
haveren, hvilke Y delser Koncessionshaveren i den 
Anledning vil have at udrede. § 5. I Konces• 
sienstiden afholder Selskabet alle med Kablets 
Vedligeholdelse og Drift forbundne Omkostninger. 
Indtræffer der Fejl paa eller Afbrydelser af Kablet, 
er Selskabet pligtigt til hurtigst muligt at træffe 
Foranstaltninger til Fejlens Afhjælpning. De 
koncessionsgivende Regeringer har intet Krav paa 
Erstatning for Indtægtsforringelse fra Fejl paa 
Kablet. Afbrydelser eller Fejl, der maatte indtræffe 
paa T eJegrafledningen mellem Kablets Landings• 
sted og Reykjavik, vil af den islandske Regering 
blive afhjulpne hurtigst muligt. For Indtægts• 
forringelse ved Kablets Drift, der skyldes For• 
styrreJser paa de i Forbindelse med Kablet staa• 
ende Landlinier eller Stationer, har Koncessions• 
haveren under ingen Omstændigheder noget Krav 
paa Erstatning. § 6. Koncessionshaveren kan 
kun med de koncessionsgivende Regeringers Sam• 
tykke overdrage nærværende Koncession til andre. 
Saadant Samtykke er ogsaa nødvendigt, hvis den 
nuværende Koncessionshaver, Det Store Nordiske 
T elegraf,Selskab, skulde ønske at forandre SeJ, 
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1926 skabets Nationalitet eller flytte sit Sæde fra 
31. Juli København og henlægge det under anden Juris• 

diktion. § 7. I Koncessionstiden skal der ikke 
kunne gives nogen anden end Selskabet Konces• 
sion paa Kabler eller andre til offentligt Brug 
bestemte elektriske Forbindelsesmidler mellem Is• 
land og Færøerne indbyrdes eller mellem Island 
og Færøerne og nogen Del af Europa. Derimod 
skal nærværende Koncession ikke være til Hinder 
for, at der paa Island og Færøerne oprettes traad, 
løse Telegrafstationer til Udveksling af Telegram• 
mer med Skibe i Søen. Pressetelegrammer, her• 
under traadløse Nyhedstelegrammer uden Enkelt' 
mandsadresse, og meteorologiske T e legrammer 
samt Telegrammer til og fra Grønland kan dog 
besørges til og fra en af den islandske Regering 
anlagt og drevet Radiotelegrafstation paa Island, 
ligesom hele T eJegrafkorrespondancen kan hen• 
lægges iil en saadan Radiotelegrafstation, naar 
Kablet er afbrudt og i Krigstilfælde samt under 
andre ekstraordinære Forhold, hvor Selskabet ikke 
ser sig i Stand til at befordre Korrespondancen 
uhindret. Endvidere kan i Undtagelsestilfælde 
uden økonomisk Betydning ogsaa andre Tele, 
grammer besørges gebyrfrit over den nævnte 
Radiotelegrafstation. De samme Rettigheder, som 
i denne Paragraf er tillagt Island med Hensyn 
til Radio besørgelsen, tilkommer ogs.aa Danmark, for 
saa vidt angaar Færøerne. § 8. De Personer, 
der ansættes til Kablets Betjening paa Stationen i 
Thorshavn, skal have dansk Indfødsret. De skal 
aflægge det for danske T eJegraftjenestemænd fore• 
skrevne Løfte paa Overholdelse af Telegrafhem• 
roeligheden og er underkastede Straffebestemmel• 
serne i Lov af 11. Maj 1897, § 18. § 9. De 
koncessionsgivende Regeringer forbeholder sig 
Ret til at standse T rafiken paa Kablet af Grunde, 
der vedrører den offentlige Sikkerhed, uden at 
der i den Anledning af Selskabet skal kunne rej• 
ses noget Krav paa Erstatning. § 10. Efter hvert 
Regnskabsaars Udgang vil der af Selskabet være 
at tilstille Ministeriet for offentlige Arbejder og 
det islandske Erhvervsministerieum en Opgørelse 
nver Kablets Indtægter og U d gifter i det forløb• 
ne Regnskabsaar. § 11. Skulde der opstaa 
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U en_ighed om Fortolkningen af nærværende Ko n• 1926 
cesstonen, er Selskabet underkastet den Afgørelse, 31. Juli 
som de koncessionsgivende Regeringer maatte 
være enige om, hvorimod T vivlsspørgsmaal i 
andre Tilfælde henvises til Domstolene. Over• 
holder Selskabet ikke de det i nærværende Kan• 
cession paalagte Forpligtelser, kan Koncessionen 
af de koncessionsgivende Regeringer erklæres for 
forbrudt. 

Takstaftale vedrørende Fær• 
ø e r n e. Mellem Generaldirektoratet for Telegraf, 
væsenet og Det Store Nordiske Telegraf,Selskab 
er der opnaaet Enighed om følgende: Samtidig 
med at Selskabets nye Koncession paa Kablet 
mellem Shetlandsøerne, Færøerne og Island træder 
i Kraft, fastsættes Taksterne for Kablets Benyt• 
telse til T r a fik til og fra Færøerne saaledes : F ær• 
øerne-lsland 12 ctms. pr. Takstord, Færøerne
Shetlandsøerne 12 ctms., saaledes at Telegram• 
taksten Færøerne-Island bliver 23 elms., der for• 
deler sig saaledes: Færøerne 3 elms., Kablet 12 
elms., Island 8 ctms. Taksten Færøerne-Eng• 
land bliver 30 elms., der fordeles saaledes: F ær• 
øerne 8 elms., Kablet 11 1/2 ctms., England 101/2. 
Taksten Færøerne-Danmark bliver ligeledes 30 
elms., der fordeler sig saaledes : Færøerne O, 
Kablet 9 elms., England 7 ctms., N ordsøkablet 
71/2 elms., Danmark 61/2 ctms. Taksten Færøerne 
-Norge og Sverige skal reguleres saaledes, at den 
i hvert Fald ikke bliver højere end Taksten Is• 
land- N arge og Sverige. Terminaltaksten paa 
Færøerne tilfalder Selskabet, saalænge det driver 
Stationen i Thorshavn. Under Hensyn til, at den 
færøiske Terminaltakst saaledes udgør Del af 
Selskabets Dækning for Udgifter til Betjening af 
Kablet paa Færøerne, vil Generaldirektoratet, 
dersom internationale Hensyn skulde nødvendig• 
gøre en Ændring i de ovenfor anførte Terminal• 
takster, tilstræbe en Takstordning, hvorved Sel• 
skabets Indtægter ikke formindskes. løvrigt kan 
Taksterne ikke i Koncessionsperioden ændres 
uden begge Parters Samtykke. 

Bek. (Nr. 223) ang. Betimeligheden af at 25.Aug. 
føre fast hvidt Agterlys i større Fiskerfartøjer 

U-IO 
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1926 under Gang om Natten paa Fiskepladser. 
25.Aug. Paa Fiskepladser (særlig under Island), hvor 

mange Fiskerfartøjer af forskellig Type er under 
Gang om N atten, har det vist sig ønskeligt, at 
disse - som tilladt i de internationale Søvejs, 
reglers Artikel 10, 2. Stykke - fører fast hvidt 
A g t e r l y s. Naar saadant Lys føres vil det 
være muligt for et indhentende Fartøj i Tide at 
styre en saadan Kurs eller træffe saadanne Fou 
holdsregler, at Fartøjerne og deres Redskaber 
lettere kan holdes klar af hinanden. Ministeriet 
for Industri, Handel og Søfart opfordrer derfor 
større Firkerfartøjer til - under de nævnte For• 
hold - at føre fast A g t e r l a n t e r n e, hvor en 
saadan kan anbringes uden uforholdsmæssige 
Ulemper - f. Eks. hidrørende fra Skødstaljer eller 
lignende. Bestemmelsen i de internationale Søvejs' 
reglers Artikel IO angaaende et saadant fast Agter• 
lys er følgende: «Det hvide Lys, der i Følge 
denne Artikel fordres vist, k a n føres i en f a s t 
anbragt Lanterne, men i saa Tilfælde skal denne 
være saaledes indrettet og skærmet, at den kaster 
et ubrudt Lys over en Bue af Horizonten paa 12 
Kompasstreger, nemlig 6 Streger paa hver Side af 
Skibet fra ret agter og saaledes, at det er synligt 
i en Afstand af mindst l Sømil. Dette Lys skal 
derhos føres saa nær muligt i samme Højde som 
Sidelysene». Opmærksomheden henledes paa, at 
Anvendelsen af fast Agterlys ikke udelukker, at 
der, naar særlige Forhold maatte gøre det ønske• 
ligt, samtidig vises Blus (jfr. de internationale 
Søvejsreglers Artikel 12). 

l. Sept. Lagtingets Beslutning om Incasso•Honorar 
for Grindesalg.') Fra l. Januar 1925 at regne 
fastsættes Incassa+Ionorar ved Grindeauktioner 
til 6 °/o. 

13. Dec. Bek. (Nr. 308) om Ændring i Instrnks 
for alle til Praksis berettigede Jordemødre paa 
Færøerne af l. December !921. (Indføjet i denne). 

!) Se Grindereglem. 14. Juni 1909 §§ 18, 19, 28 og 30. 
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Bestemmelser (Nr. 21) for fremmede 1927 
Krisgfartøjers Adgang til danske Farvande 27. Jan. 
og Havne under Fredsforhold. - - § 3. 
Det er tilladt fremmede Magters Krigsfartøjer at 
anløbe eller besejle indre danske Farvande- - -
naar Anmeldelse derom forinden er sket ad 
diplomatisk Vej. - - - Som indre danske Far• 
vande kan særlig nævnes : - - - Sunde og 
Fjorde paa Færøerne. - - - for Skoleskibes og 
Fiskeriinspektionsskibes Adgang til Sunde, Fjorde 
og Havne paa Færøerne vil - indtil Marine• 
ministeriet bestemmer anderledes - en aarlig An• 
meldeise være tilstrækkelig. -

Skr. ang. Benyttelse af Folkeskolens 12. Fe br. 
Lokaler (fra Skoledirektionen). Paa dertil given 
Foranledning skal man herved indskærpe de Reg. 
ler, der vil være at følge med Hensyn til Benyt• 
teJsen af Folkeskolens Lokaler paa Tider, der ikke 
er bestemt til Undervisning, i andet Øjemed end 
Skolebrug. l. Forstanderskaberne kan benytte 
Lokalerne til Fremlæggelse til offentligt Eftersyn 
af Valglister, Skattefortegnelser, Kommuneregn• 
skaber, til Afholdelse af kommunale Valg, Lag• 
tingsvalg og Folketingsvalg, ligesom ogsaa Loka, 
lerne kan benyttes til Møder af Forstander' 
skaberne, Skolekommissionerne og Sundheds' 
kommissionerne. Det er derhos ogsaa tilladt at 
afholde Vakcination i Skolelokalerne. 2. Sogne• 
præsten kan benytte Lokalerne til Bibellæsning, 
Læsning med Konfirmander, Søndagsskole, be• 
lærende Foredrag, samt naar Biskoppen har givet 
Tilladelse dertil, til Gudstjeneste, naar Kirken er 
under Reparation eller der ingen Kirke findes i 
Nærheden. Endvidere er den sædvanlige Oplæs• 
nmg af Prædiken om Søndagen og hvad dermed 
staar i Forbindelse tilladt. 3. Læreren eller 
Lærerinden maa, - foruden til den almindelige 
Skoleundervisning, Aftenskole, Fortsættelsesskole, 
H usflids• og Haandgerningsskole og Søndagsskole 
- efter forudgaaet Anmeldelse til Forstanderska• 
bet kunne benytte Lokalerne til Sangøvelser, 
Oplæsning og belærende Foredrag. - Ekstra• 
ordinær Benyttelse af Skolelokalerne fra Lærernes 
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1927 Side sker under Tilsyn af Skolekommissionen. 
12. Febr. 4. Paa Steder, hvor ingen Forsamlingshuse findes, 

kan Skolelokalerne med Skoledirektionens Tilla' 
delse benyttes i nedennævnte Øjemed, naar For' 
standerskabet og Skolekommissionen er enige der' 
om, og naar saadan Benyttelse af Skolerne tidligere 
har været i Brug : Af Præsten til Afholdelse af 
gudelige Forsamlinger, af andre Præster i Folke' 
kirken og Lægprædikanter til Bibellæsninger, 
Søndagsskole og gudelige Forsamlinger samt af 
andre end Præst og Lærer i Øjemed, der er af 
Betydning for U odervisningen og Opdragelsen og 
deslige. 5. Det er forbudt, at Skolerne benyttes 
til Vælgermøder, til Møder i politiske Foreninger, 
af Sekterere til deres gudelige Forsamlinger, af seJ, 
skabelige Foreninger saavel til Klublokale som til 
Afholdelse af Baller eller offentlige Skuespil og 
til private Forestillinger af Dilettanter eller Prø' 
ver paa saadanne, ligesom overhovedet enhver 
Benyttelse af Skolelokalerne til Møder, hvor der 
skal erlægges særskilt Betaling for Adgangen, er 
forbudt. 6. I Tilfælde af smitsom Sygdom paa 
Egnen maa ingensomhelst extraordinær Benyttelse 
af Skolelokalerne finde Sted. 7. Naar et tilladt 
eller tilladeligt Møde eller lignende ønskes afholdt 
i en Skole, bør Vedkommende i god Tid forinden 
henvende sig til Skolelæreren for med ham at 
træffe Aftale om Tiden for Mødets Afholdelse 
og om, at Skolelokalet til den Tid kan være 
aabent, og ved den Lejlighed maa skriftlig Tib 
Iadelse forevises fra den eller de Myndigheder, 
hvis Samtykke dertil udkræves. De vedkommende, 
der vil benytte Skolestuen, maa selv sørge for 
Belysning og Opvarmning samt maa drage Om' 
sorg for, at tilbørlig Orden under Mødet opret' 
holdes, og at intet som helst af Skolens lnven' 
tarium, dens Vægge eller Gulv beskadiges, og maa 
straks efter endt Møde foranstalte Skolestuen 
rengjort og udluftet. Finder Beskadigelse Sted, 
maa den erstattes. Mødet maa først afholdes en 
Time efter, at Skoleundervisningen for den Dag 
er endt. Ved Møderne maa ingen Beværtning 
med eller Indtagen af Spise' øg Drikkevarer 
finde Sted. Møderne, der helst maa indskrænkes 
til Lørdag Aften, skal være forbi Kl. 10. Finder 
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Læreren efter Mødet, at nogen Uorden eller Be, 1927 
skadigelse af Inventarium m. m. har fundet Sted, 12. Febr. 
har han at indberette dette til Skolekommissionen, 
der da skal gøre Anmeldelse til den Myndighed, 
der har givet Tilladelse til Afbenyttelsen, for at 
denne Myndighed kan foranledige, at vedkom• 
mende kommer til at erstatte Skaden. Læreren 
har at paase, at ingen uberettiget Benyttelse af 
Skolestuerne finder Sted, og at foretage, hvad der 
maatte være nødvendigt for at forhindre saadan 
Brug af dem. Tiltvinger nogen sig ikke desto 
mindre uberettiget Benyttelse af Lokalerne, skal 
Læreren straks gøre Anmeldelse herom til Skole• 
direktionen. Læreren er berettiget til at modsætte 
sig Møders Afholdelse i Skolestuen, naar Sygdom 
eller andre Forhold i hans Hus eller Familie gør 
det misligt eller lidet ønskeligt for ham, at der i Nær• 
heden af hans Bolig afholdes større Forsamlinger. 

Vedtægt for «Føroya vanlukkutrygging». 15.Marts 
N a v n , H j e m s t e d og F o r m a a l. § l. Selska• 
bets Navn er Færøernes Ulykkesforsikring (Føroya 
vanlukkutrygging). Dets Hjemsted og Værneting 
er Thorshavn. § 2. Selskabets Formaal er un• 
der Medlemmernes gensidige solidariske Ansvar 
at overtage den Risiko, som paahviler de Personer, 
der i Henhold til Anordning af 29. November 
1922, 1) hvorved Lov Nr. 205 af 6. Juli 1916, om 
Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde er sat i 
Kraft paa Færøerne, er Medlemmer af Færøernes 
Ulykkesforsikring, samt at overtage frivillig For• 
sikring for de Personer, der ifølge samme An• 
ordning har Adgang til at tegne saadan Forsikring. 
Selskabet overtager efter l. Januar 1926 Afvik< 
lingen af de Forsikringsforbundet for danske Fi• 
skere og Søfolk m. m. for den færøske Afdelings 
Vedkommende paahvilende Forpligtelser mod, at 
Afdelingens kontante Midler, Restancer, særlige 
Protokoller, Arkivsager og T ryksager o. lign. 
overdrages Selskabet. S e I s k a b e t s M e d l e m• 
m e r o g F o r s i k r i n g s v i l k a a r e n e. § 3. 
De efter den for Færøerne gældende Anordning 
om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde for• 

l) ]fr. nu Anordn. Nr. 122 af 31. Marts 1931. 
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1927 sikringspligtige Arbejdsgivere er samtidig med, at 
15.Marts de indtræder i et Forhold, der medfører ForsiL 

ringspligt, og saa længe Forholdet vedvarer, Med• 
lemmer af Selskabet, forsaavidt de ikke som for• 
sikringspligtige i Medfør af Anordningens 6. eller 
9. Kapitel i Henhold til Anordningens § 18 af 
Arbejderforsikrings•Raadd har erholdt Fritagelse 
for at være Medlemmer, eller Selskabet har er• 
holdt Fritagelse for at bære Risikoen for vedkom• 
mende under Anordningens 6. eller 9. Kapitel 
hørende Virksomhed. Medlemmer er herefter paa 
Færøerne hjemmehørende Redere for Skibe, der 
er indførte eller skal indføres i Skibsregisteret 
(j fr. Ulykkesforsikringslovens Kap. 7) og Arbejds• 
givere, der er hjemmehørende paa Færøerne og 
uden at være forsikringspligtige i Medfør af 
Ulykkesforsikringslovens Kap. 7 med dansk Skib, 
Baad eller Fartøj m. v. driver Fiskeri, Skibsfart, 
Baadfart, Færgefart, Pramfart, Bugsering, Sten• 
fiskeri, Lodsgerning, eller udfører Sandgravning, 
Optagning af Vraggods fra Havbunden, Dykker• 
og Bjærgningsarbejde, eller som Erhverv udfører 
Fuglefangst eller Fjeldgang efter Faar (j fr. Ulykkes• 
forsikringslovens Kap. 8, A &.. B) samt de andre 
i Anordningen omhandlede Arbejdsgivere. Des• 
uden er Medlemmer de Personer, der for egen 
Regning eller i Fælleskab med andre driver Er• 
hvervsvirksomhed, som falder ind under Anord• 
ningens 8. Kapitel, Fiskeri med ikke registrerings• 
pligtigt Fartøj (Baadfiskeri) o. s. v., eller som ar• 
hejder for andre ved et saadant Erhverv (jfr. 
Ulykkesforsikringslovens Kap. 8, C). Endelig er 
Medlemmer de Personer, der overensstemmende 
med Anordningens Regler har tegnet frivillig For• 
sikring i Selskabet. Ethvert lovpligtigt Medlem 
er pligtigt til inden 8 Dage efter, at han er ind• 
traadt i et Forhold, der medforer Forsikringspligt 
for ham selv eller andre, at indsende Anmeldelse 
til Selskabet ; undlader han dette, ifalder han efter 
Bestyrelsens Skøn en Bøde til Selskabets Kasse 
paa fra IO til 500 Kr. Til Anmeldelsen benyttes 
Blanketter, hvis Form fastsættes af Bestyrelsen. 
Medlemmerne er pligtige til paa Blanketter, hvis 
Form fastsættes af Bestyrelsen, at give nøjagtige 
Oplysninger om Antallet af beskæftigede Personer 
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og det Antal Dage, de har gjort Tjeneste. Sel• 1927 
skabet er berettiget til at kræve de givne O plys• 15. Marts 
ninger dokumenterede ved til Raadighed staaende 
Midler. Undlader Medlemmet at efterkomme 
den omhandlede Pligt til at give Oplysninger, er 
Medlemmet ifaldet en Selskabets Kasse tilfaldende 
Bøde efter Bestyrelsens Skøn, dog ikke over 50 
Kr. Forsikringen omfatter ethvert under Anord• 
ningen hørende Ulykkestilfælde. Kan et ind• 
truffet Ulykkestilfælde tilregnes vedkommende 
Medlem efter de gældende Regler om Ansvar 
for retsstridig Skadetilføjelse, eller viser det sig, 
at et Medlem med Forsæt eller ved Tilsidesættelse 
af almindelig Agtpaagivenhed har givet vitterlig 
urigtige Oplysninger, er vedkommende Medlem 
pligtig til at erstatte Selskabet ethvert dette der• 
ved paafort Tab. For den lovpligtige Forsikring 
fastsætter Bestyrelsen aarlig en Grundpræmie, der 
betales forud i J an u ar Maaned. F o r oplagte 
Skibe betales Præmien ved Udmønstringen, senest 
den 31. Marts. Præmiens Størrelse staar i For• 
hold til Risikoen. Efter denne deles Virksom• 
hederne i Afdelinger, og for hver af disse fast• 
sættes en særlig Præmie. For Medlemmer, der ind• 
træder i Regnskabsaarets Løb, er Grundpræmien 
forfalden til Betaling ved Indtrædelsen med Fra• 
drag af saa mange Tolvtedele, som der er hengaaet 
Maaneder siden det paagældende Regnskabsaars 
Begyndelse. Skulde det erlagte Grundpræmie• 
beløb vise sig utilstrækkeligt til at dække Selska• 
bets løbende Udgifter, kan Bestyrelsen til enhver 
Tid opkræve saa stor Ekstrapræmie, som den 
skønner nødvendig. Saadan Ekstrapræmie paa• 
lignes Medlemmene i Forhold til det af dem be• 
talte Grundpræmiebeløb. Ved Opgørelsen af 
Aarsregnskabet reguleres ethvert Medlems Bidrag 
til Aarets Udgift paa Grundlag af det Antal Personer, 
som vedkommende Medlem har haft forsikret i 
Aarets Løb, og det Tidsrum, hvori de har været 
i Risiko. Udviser et Medlems Konto derefter 
Underskud, opkræves dette Beløb som Ekstra' 
præmie, medens et muligt Overskud tilbageholdes, 
indtil Regnskabet for det følgende Regnskabsaar 
er opgjort, og anvendes til Regulering af dette 
Regnskabsaars mulige Underskud. Naar ikke an' 
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1927 det er forlangt i Indmeldelsesblanketten, træder 
15.1\larts Forsikringen for dem, der ønsker frivillig For• 

sikring, i Kraft fra Tidspunktet for Indmeldelses• 
blankettens Underskrift, forudsat, at Forsikringen 
antages af Selskabet, og at første Præmie betales 
ved første Paakrav. Sker Betaling senere, træder 
Forsikringen først i Kraft Kl. 12 Middag Dagen 
efter, at de skyldige Beløb og de ved sammes 
Indkassering paaløbne Omkostninger er betalt. 
Udmeldelse af frivilligt forsikrede Personer skal 
for at være gyldig afgives skriftlig til Selskabets 
Kontor med mindst 8 Ugers Varsel og kan kun 
gælde fra et Regnskabsaars Udløb. For Forsib 
ring af dem, der har tegnet frivillig Forsikring 
hos Selskabet, fastsætter Bestyrelsen Grundpræmie 
og øvrige Forsikringsvilkaar, der maa forelægges 
Socialministeriet til Godkendelse. S e I s k a b e t s 
O r g a n i s a t i o n o g B e s t y r e l s e. § 4. 
Færøernes Lagting fører Overtilsyn med Selska• 
bet og vælger Bestyrelsen, der bestaar af 3 Per• 
soner, valgte for 4 Aar ad Gangen. Samtidig 
vælges 3 Suppleanter. § 5. Bestyrelsen repræ• 
senterer og forpligter Selskabet saavel udadtil som 
overfor de enkelte Medlemmer. Bestyrelsen væl' 
ger selv sin I;ormand. Udgifterne ved Bestyre!• 
sens Rejser og Ophold og i Anledning af Møder 
afholdes af Selskabet, naar Medlemmerne ikke er 
bosat i Thorshavn. Bestyrelsen kan antage en 
Forretningsfører og anden nødvendig Medhjælp 
og fastsætter Forretningsførerens og Medhjælpens 
Løn. Formanden repræsenterer Selskabet udadtil, 
overfor Domstolene, tilskadekomne og de Myn' 
digheder, som varetager disses Interesser. § 6. 
Bestyrelsen skal, inden Lagtinget træder sammen, 
afgive til dette en Beretning om Virksomheden i 
det forløbne Aar samt fremlægge det reviderede 
Aarsregnskab til Godkendelse. Beretningen ind• 
sendes ogsaa til Socialministeriet. S t a t s t i l' 
skud og Anmeldelse af Ulykkestil' 
f æ l d e. § 7. Reguleringen af Bidrag til Aarets 
Udgifter foretages under fornøden Hensyn til det 
Tilskud, der ydes af Statskassen. Saafremt et 
Medlem ikke har betalt Præmie eller Ekstrapræmie 
senest 30 Dage efter Paakrav, ifalder vedkom' 
mende en Bøde af 2 pCt. af Beløbet for hver 
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paabegyndt Maaned, hvormed Betalingsfristen er 1927 
oversiddet § 8. Anmeldelse om et Ulykkes• 15.Marts 
tilfælde, som kan antages at ville medføre Krav 
efter Loven, skal snarest muligt og senest inden 
8 Dage anmeldes til Amtmanden. Medfører 
Ulykkestilfældet Døden, skal U oderretning om 
Dødsfaldet tilstilles Amtmanden inden 48 Timer 
efter Dødens Indtræden. Indtræffer Ulykkestih 
fældet udenfor Havn eller Ankerplads, regnes An• 
meldelsesfristen fra det Tidspunkt, da Fartøjet har 
naaet Forbindelse med Land. Anmeldelsen skal, 
bilagt med Lægeerklæring, indsendes paa en af 
Arbejderforsikrings•Raadet autoriseret Blanket til 
saavel Amtmanden som Selskabet. Dette er be, 
retliget til at kræve Oplysninger angaaende Ulyk< 
kestilfældet samt til at kontrollere, at den tilskade• 
komne underkastes forsvarlig Lægebehandling. 
R e g n s k a b o g R e v i s i o n. § 9. Selskabets 
Regnskabsaar er Kalenderaaret. Regnskabet for 
det forløbne Aar skal være aflagt inden hvert 
Aars første Maj og indsendes derefter til Lagtin• 
get. Samtidig tilsendes der Socialministeriet en 
Genpart. Regnskabet skal revideres ved en af 
Lagtinget antaget Revisor. Dennes Honorar, der 
fastsættes af Lagtinget, udredes af Selskabet. 
R e s e r v e f o n d. § 10. Naar Selskabets Regn• 
skab for et Regnskabsaar er opgjort, og der til de 
fra det gamle Regnskabsaar til det nye Regnskabs• 
aar overførte, ikke endelig afgjorte Skader er af, 
sat de fornødne Beløb, overføres Aarets Over• 
skud til et Reservefond. Reservefondet faar des• 
uden tilskrevet de samme i Aarets Løb tilkom• 
mende Renter. Reservefondets Midler anbringes 
af Bestyrelsen til Forrentning i et solidt Penge• 
institut. Reservefondet er bestemt til i uheldige 
A ar at dække A a rets Underskud. V e d t æ g t s' 
f o r h o I d. § 11. Ændringer i denne Vedtægt, 
der træder i Kraft l. Januar 1926, maa for at op• 
naa Gyldigbed stadfæstes af Socialministeriet efter 
at være vedtagne af Færøernes Lagting. S e l' 
s k a b e t s O p h æ v e l s e. § 12. Selskabet kan 
ikke ophæves uden ved kongelig Anordning efter 
Lagtingets Indstilling. 
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1927 Reglement for Motorbaaden «Medicus». 
21Marts § l. Motorbaaden er af Staten overladt Kom m u• 

neme i N orderoernes Lægekreds, der driver 
Klaksvig Sygehus, til Brug. Kommunerne holder 
den i forsvarlig og driftssikker Stand og holder 
den assureret. § 2. Baaden skal fortrinsvis be, 
nyttes til Befordring af Patienter til Klaksvig 
Sygehus og bør derefter være til Raadighed for 
Kredslægen i fornævnte Lægekreds paa hans Rej' 
seri Embeds Medfør. Baaden kan dog ogsaa stilles til 
Raadighed for Kredslægen udenfor ovennævnte Til' 
fælde samt for andre Læger og kan i ganske særlige 
Tilfælde med Kredslægens og Sygehusbestyrelsens 
Samtykke benyttes i andre Øjemed, naar særlige 
Forhold maatte nødvendiggøre dette. § 3. Kom' 
munerne afholder alle med Driften forbundne 
Omkostninger, derunder Lønning til Besætningen, 
og oppebærer alle de af dens Benyttelse flydende 
Indtægter. § 4. Taksterne for Benyttelsen af 
Baaden fastsættes af Repræsentantskabet i For' 
bindeise med Sygehusets Bestyrelse. Taksterne 
fastsættes under Hensyntagen til de paa Stedet 
gældende Takster for Benyttelsen af private 
Motorbaade af tilsvarende Størrelse, dog saaledes 
at der ogsaa bliver at tage Hensyn til, at Driften 
økonomisk skal kunne bære sig, og at det paa 
anden Side ogsaa bør iagttages, at den - efter 
at de fornødne Henlæggelser er foretaget - ikke 
giver større Overskud. § 5. Amtmanden fører 
paa Justitsministeriets Vegne Tilsyn med Baaden. 
§ 6. Eventuelt Underskud ved Baadens Drift 
dækkes af Kommunerne i Norderøernes Læge• 
kreds. § 7. Over Baadens Drift føres et sær' 
ligt Regnskab, der revideres som Sygehusets øw 
rige Regnskab og decideres af Lagtinget. 

(U tr.) 

23. Marts Reglement for Brugen af Motorbaaden 
«Rey5i Krossur». § l. Motorbaaden er af Staten 
overladt Dronning Alexandrines Hospital til Brug. 
Hospitalet holder den i forsvarlig og driftssikker 
Stand og holder den assureret. § 2. Hospitalet 
afholder alle med Driften forbundne Omkostnin• 
ger, derunder Lønning til Besætningen, øg oppe• 
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bærer alle de af dens Benyttelse flydende Ind• 1927 
lægter. § 3. Hospitalet fastsætter Taksterne for 23. Marts 
Brugen af Baaden. Taksterne fastsættes under 
Hensyntagen til de paa Stedet almindelige gæl• 
den de T akster for Benyttelsen af private Motor• 
baade af tilsvarende Størrelse, dog saaledes at der 
ogsaa bliver at tage Hensyn til, at Driften økono• 
misk skal kunne bære sig, og at det paa den an• 
den Side ogsaa bør iagttages, at den - efter at 
fornødne Henlæggelser er foretaget - ikke giver 
større Overskud. § 4. Amtmanden fører paa 
Justitsministeriets V egne Tilsyn med Baaden. 
§ 5. Baaden skal fortrinsvis benyttes til Befor• 
dring af Patienter til Hospitalet og bør derefter 
være til Disposition for Amtslægen paa Færøerne 
paa dennes Rejser i Embeds Medfør. Baaden kan dog 
stilles til Raadighed for Amtslægen udenfor oven• 
nævnte Tilfælde samt for andre Læger eller Syge• 
huse. I ganske særlige Tilfælde kan den med 
Amtslægens og Inspektionens Samtykke benyttes 
i andre Øjemed, naar særlige Forhold maatte nød• 
vendiggøre dette. § 6. Over Baadens Drift føres 
et særligt Regnskab, der sammen med Hospitalets 
øvrige Regnskab aarlig decideres af Amtet og 
offentliggøres i Hospitalets Aarsberetning. 

(U tr.) 

Lov (Nr. 68) om Ændring og Tillæg til12.April 
Lov Nr. 51 af 25. Marts 1872 om Konkurs 
m. m. (Se Anordn. 10. Nov. 1927.) 

Bek. (Nr. 86) om Indførsel til Færøerne 27.April 
af Husdyr. I Medfør af §§ 1-3 samt § 13, 2det 
Stk., i Lov for Færøerne Nr. 36 af 28. Februar 
1908 om Foranstaltninger mod smitsomme Syg• 
domme hos Husdyrene m. m., jfr. kgl. Resolution 
af 21:. Juni 1926, fastsættes herved følgende Be• 
stemmelser: § 1.') Det er forbudt at indføre til 
Færøerne andre Husdyr end Heste fra Island, 
Kvæg, Faar, Geder og Svin fra Danmark, Island, 
Norge, Sverige og Storbritannien, Hunde fra Dan• 
mark, Norge og Sverige, samt Fjerkræ fra Dan• 
mark, Norge og Sverige. Tilladelse til Indførsel 

l) J fr. Bek. 214 af 12. Juli 1930 og L. M. Skr. 28. Okt. 1930. 
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1927 af fornævnte Husdyr, der kun maa finde Sted 
27.April efter særlig for hvert enkelt Tilfælde meddelt Til• 

Iadelse fra Amtmanden, j fr. § l i fornævnte Lov, 
maa kun meddeles, naar Indførselen er paakrævet 
af Hensyn til den paagældende Races Forbedring. 
§ 2. Kvæg, Faar, Geder, Svin, Hunde samt 
Fjerkræ maa kun indføres over Thorshavn, og 
Dyrene maa kun bringes i Land, saafremt An• 
meldeise herom forud er sket til Politiet, der skal 
sørge for, at Dyrene saavidt muligt umiddelbart 
efter at være bragt i Land undersøges af Dyr• 
lægen. Kvæg, Faar, Geder, Svin og Hunde skal 
under Politiets Tilsyn anbringes i Karantæne i 
mindst 3 Uger. Dyrene skal under Karan• 
tænen holdes fuldkommen afsondrede og maa 
ikke frigives, medmindre de efter en af Dyrlægen 
foretagen U odersøgeise er befundet sunde, og 
Politiet skriftlig har meddelt Tilladelse til Fri• 
givelsen. Faar skal i Karantænetiden underkastes 
Vaskning med en desinficerende Opløsning, f. Eks. 
Kreolinvand, Lysolvand (Sapokarbol), Tobaks• 
afkog eller lignende. K væg og Høns maa kun 
frigives, saafremt de har bestaaet en af Dyrlægen 
foretagen Tuberkulinprøve. Saafremt det ved Dyr• 
lægeundersøgelsen viser sig, at et Dyr ikke er 
sundt, eller det reagerer ved Tuberkulinprøven, 
skal det nedslaas eller tilbagesendes til det Land, 
hvorfra det er indført. Alle Udgifter ved de her. 
omhandlede Foranstaltninger skal afholdes af ved• 
kommende Importør, der paa Forlangende skal 
stille Sikkerhed derfor med et efter Politiets Skøn 
tilstrækkeligt Pengebeløb. Saafremt Sikkerhed 
ikke stilles inden en af Politiet fastsat kort Frist, 
skal det paagældende Dyr nedslaas eller tilbage• 
sendes paa Importørens Bekostning. § 3. Uld 
maa kun indføres til Færøerne fra Danmark, Is• 
land, Norge og Sverige, og kun til en Havn, 
hvor en Politimyndighed er bosat. Ved Indførsel 
fra Island og Norge skal der medfølge Attest fra 
en Dyrlæge eller vedkommende Øvrighed om, at 
F aareskab ikke forekommer i paagældende Distrikt. 
AI Uld, som indføres, skal under Politiets Ti], 
syn paa vedkommende Importørs Bekostning va• 
skes i desinficerende Opløsning, j fr. § 2, 2det Stk. 
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den l. Juni 
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d. A. og samtidig ophæves Justitsministeriets B e• 1927 
kendtgøreise for Færøerne Nr. 186 af 31. Juli 1908 27.April 
om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdomme 
hos Husdyrene. 

Bek. (Nr. 98) om Ændring i de ved kgl. 3. Maj 
Res. 29. Maj 1896 fastsatte Bestemmelser om 
Thorshavn Kommuneskole. (Indføjet i Bek. 
af 1896). 

Bek. (Nr. 103) af Lov om Skibes Regi• 4. Maj 
strering. 1

) - - - § 3. Registreringsforret• 
ningerne udføres iøvrigt af - - - paa F æ roerne 
ar Politimesteren og Sysselmændene. 

Anordn. (Nr. 105), hvorved Lov Nr. 4. Maj 
119 af 20. April 1926 om Tllsyn med de af 
Eksekutorer behandlede Dødsboer sættes i 
Kraft paa Færøerne. I Henhold til den Rege• 
ringen ved § 16 i Lov Nr. 119 af 20. April 1926 
om Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede 
Dødsboer givne Bemyndigelse sættes den nævnte 
Lov herved i Kraft paa Færøerne fra den l. Juni 
1927 at regne med følgende Ændringer og Ti], 
føjeiser: l. I § 2, lste Stykke indføjes efter 
«Skiftelov Nr. 155 af 30. November 1874 §§ 12, 
13, 15 og 16»: «j fr. kg. Anordning Nr. 30 af 14. 
Januar 1876». 2. Til § 3, 1ste Stykke, føjes: 
«Paa Færøerne udøves Tilsynet med de af Ekse• 
kutorer behandlede Dødsboer af Amtmanden, der 
endvidere fører Tilsyn med Hensyn til Boets Be• 
holdninger af Værdipapirer og kontante Midler». 
I 2det Stykke indføjes efter «Lov Nr. 147 af 10. 
April 1922»: «jfr. for Færøerne kgl. Anordning 
Nr. 468 af 8. November 1921». 3. I § 4, 1ste 
Stykke, Nr. 3, indføjes efter «Skiftelov Nr. 155 
af 30. November 1874 § 14»: «j fr. kgl. Anord• 
ning Nr. 30 af 14. Januar 1876». 4. I § 10 æn• 
dres «Arveafgiftslov Nr. 147 af 10. April 1922» 
til «kgl. Anordning Nr. 468 af 8. November 

l) Jfr. Anordn. (Nr. 220) af 16. September 1893. 
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1927 1921», Ordene «og Repartitionsstempel» udgaar. 
4. Maj 5. I § 12 Nr. l, a, 2det Stykke, ændres «14 

Dage» til «4 Uger». I Nr. 2, lste Stykke, ind• 
føjes efter «Skiftelov Nr. 155 af 30. November 
1874 § 89»: «j fr. kgl. Anordning Nr. 30 af H. 
Januar 1876». 6. I § 13, lste Stykke, udgaar 
Ordene «og Repartitionsstempel». 7. I § 14 
ændres Ordene: «l. Juli 1926» til: «l. Juli 1927». 

30. Maj Lov (Nr. 111) om Telefoner paa Fær• 
øerne. K a p i t e l I. O m L a g t i n g e t s 
E n e r e t. § l. Lagtinget har med de i denne 
Lov angivne Begrænsninger Eneret til Anlæg og 
Drift af Telefoner paa Færøerne, Radiotelefoner 
dog undtagne. § 2. Fra Lagtingets Eneret efter 
§ l undtages: a. Anlæg, der af Kommuner eller 
af kommunale Institutioner (Brandvæsen, Vand• 
væsen m. m.) udelukkende benyttes i den indre 
kommunale Tjeneste ; b. Anlæg indenfor en 
Ejendoms Grænser eller mellem flere samme Ejer 
tilhørende eller til en og samme Bedrift forenede 
Ejendomme, alt dog under Forudsætning af, at 
det paagældende Anlæg alene benyttes til Ejerens 
eget Brug; c. Anlæg, der iværksættes af indtil 
IO Personer udelukkende til eget Brug, for saa 
vidt Afstandene mellem dets Endepunkter i ingen 
Retning overstiger 20 km, alt dog under Forud• 
sætning af, at der i Anlægsøje blikket paa de ved• 
kommende Steder ikke findes et Lagtinget til• 
hørende Anlæg, som kan komme de paagældende 
Personer til Nytte. § 3. Anlægges der private 
Telefonledninger, uden at der dertil er hjemlet 
Ret ved Bestemmelserne i § 2, straffes dette med 
Konfiskation til Fordel for Telefonvæsenet af de 
ulovlige Ledninger med Tilbehør; desuden kan 
Ejeren eller Ejerne idømmes en Bøde til Amts• 
fattigkassen af indtil 400 Kr. Sager herom be• 
handles som Politisager, men Paatale finder kun 
Sted efter Lagtingets Begæring. § 4. Saafremt 
Lagtinget maatte ønske at erhverve et privat Tele• 
fonanlæg, kan dette, i Mangel af mindelig Over• 
enskomst, eksproprieres mod Erstatning, som 
fastsættes af en Vurderingskommission, bestaaende 
af en af Kongen udnævnt Formand og 2 af Ret• 
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ten udmeldte Mænd. Samtlige de Ledninger med 1927 
Tilbehør og Materiel, der tilhører samme Ejer og 30. Maj 
er under samme Bestyrelse, bliver at ekspropriere 
under eet, medmindre Ejeren samtykker i delvis 
Afstaaelse. Ved Fastsættelse af Erstatningen bliver 
der at tage Hensyn ikke alene til V ærelien af 
Ledninger med Tilbehør og Materiel, men ogsaa 
til, om Anbringelsen af Ledningerne er hjemlet 
ved en af Anlæget dertil erhvervet Rettighed, der 
ikke vilkaarlig kan tages tilbage ; endvidere vil 
der være at tage Hensyn til det Udbytte, som 
Anlæget ved forsvarlig Drift og passende Takster 
kan antages at give, dog saaledes, at der ikke kan 
tages Hensyn til større Udbytte end det, som 
Anlæget faktisk har givet. § 5. Ejeren af et 
privat Telefonanlæg er ti! enhver Tid forpligtet 
til paa Forlangende at meddele Lagtinget Oplys• 
ninger om det paagældende Anlæg; meddeles 
Oplysningerne ikke inden en af Lagtinget fastsat 
Tidsfrist af mindst 4 Uger, kan Forpligtelsens 
Opfyldelse fremtvinges ved en daglig eller ugen!• 
lig Bøde, som tilfalder Amtsfattigkassen. § 6. 
Lagtinget skal være pligtigt til, saa vidt og saa 
længe Ministeren for offentlige Arbejder forlanger 
det, at overtage Telegrambesørgelsen paa Færøerne 
overensstemmende med de derom til enhver 
Tid gældende Love, Reglementer og andre For• 
skrifter og i øvrigt paa de Vilkaar, som af Mini• 
steren fastsættes. F o r saa vidt Driften af den af 
Staten oprettede Iraadiøse Telegrafforbindelse 
mellem Thorshavn og Suderø i Henhold hertil 
overgaar til Lagtinget, skal Vedligeholdelsen af 
de paagældende Iraadiøse Telegrafstationer dog 
være Lagtinget uvedkommende. Overgaar T ele• 
grambesørgelsen ikke til Lagtinget, er dette plig• 
tigt til Samarbejde og Samtrafik med Staten eller 
den, hvem Telegrambesørgelsen overdrages, i det 
Omfang og paa de Vilkaar, som af Ministeren 
bestemmes. Inden Ministeren træffer Afgørelse i 
foranførte Tilfælde, skal Lagtingets Erklæring ind• 
hentes. K a p i t e l I I. O m L e d n i n g e r s 
A n b r i n g e l s e o g B e s k y t t e l s e. § 7. 
Lagtingets T elefanledninger med Tilbehør maa 
anbringes paa, over eller under fremmed Grund 
og Ejendom, være sig offentlig eller privat; saa• 
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1927 frem! vedkommendes Samtykke til Anbringelsen 
30. Maj ikke har kunnet opnaas, skal det dog være godt• 

gjort ved et Skøn, afgivet af uvildige, dertil af 
Retten udmeldte, sagkyndige Mænd, at Anbrin• 
gelsen er nødvendig for Anlæget. For øvrigt 
bliver der ved Udførelsen af Anlæget at tage 
Hensyn til de Ønsker, som den offentlige Myn• 
dighed eller private Ejer, hvis Ejendom berøres 
af Anlæget, maatte have angaaende Stedet, hvor 
Ledningerne med Tilbehør skal anbringes, selv 
om Bekostningen ved Anlæget derved forøges. 
Langs offentlige Veje skal Ledningen saa vidt 
muligt holdes paa en og samme Side af Vejen. 
Paa Steder, hvor der alt er anbragt T elegrafled• 
ninger eller kommunale eller private Telefonled, 
ninger eller Gas•, Vand•, Kloak<, Elektricitets• 
eller lignende Ledninger, maa Lagtingets T elefon• 
ledninger kun anbringes, for saa vidt det kan 
ske uden Ulempe for de førstnævnte Ledninger, 
hvilket om fornødent bliver at godtgøre ved en 
paa lovlig Maade optagen Skønsforretning. De i 
Lagtingets Tjeneste siaaende Personer, der er be, 
skæftigede ved eller fører Tilsyn med Arbejder 
ved en Lagtinget tilhørende Ledning og legiti• 
merer sig som saadanne, har uhindret Adgang til 
mod Erstatning for den derved bevirkede Ulempe 
og Skade (jfr. § 12) at færdes saavel paa offentlig 
som paa privat Ejendom, for saa vidt de paagæl• 
dende Arbejder gør det fornødent. Til beboede 
Huse har de nævnte Personer dog kun Adgang 
om Dagen, ad anvist Vej, og kun for saa vidt det 
kan ske uden Ulempe for Beboerne; til Beboelses• 
lejligheder har de ikke Adgang. § 8. Saafremt 
det til Anlæg af en Lagtinget tilhørende Telefon• 
ledning med Tilbehør bliver fornødent at erhverve 
fremmed Ejendom, vil denne, for saa vidt Afstaa• 
else ikke opnaas i Mindelighed, og Erhvervelsens 
Nødvendighed godtgøres ved lovligt Skøn, være 
at ekspropriere efter Reglerne i Lov N r. 69 af 7. 
Maj 1881 om Forpligtelse til J ords Afgivelse til 
offentlige Veje, Havne og Landingssteder samt til 
offentlige Skoler paa Færøerne. § 9. Foranledi• 
ger Anlæget af eller Vedligeholdelsesarbejder ved 
en Lagtinget tilhørende Telefonledning, at den 
Grund, hvorover Ledningen føres, midlertidig helt 
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eller delvis unddrages fra den sædvanlige Benyt• 1927 
telse, eller at saadan Benyttelse besværliggøres, 30. Maj 
skal der en passende Tid før Arbejdernes 
Paabegyndelse gives den, der har Raadighed 
over den paagældende Grund, skriftlig Med• 
deleise derom. Naar de paagældende Arbej• 
der er nødvendiggjort ved Beskadigelser af Led• 
ningerne, som er bevirket ved pludselige Begiven• 
heder, og som kræver uopholdelig U d bedring, 
skal det dog være tilstrækkeligt, at skriftlig eller 
mundtlig MeddeJse gives snarest muligt, senest 
samtidig med Arbejdernes Paabegyndelse. § 10. 
H vor en Lagtinget tilhørende T elefanledning er 
anbragt, maa der ikke foretages noget Bygnings• 
eller Jordarbejde eller iværksættes nogen anden 
Foranstaltning, hvorved Ledningen kan udsættes 
for Forstyrrelse eller Beskadigelse, uden at der 8 
Dage forud eller, for saa vidt en pludselig ind• 
traadt Begivenhed har nødvendiggjort Arbejdets 
uopholdelige Udførelse, snarest muligt, senest 
samtidig med dets Paabegyndelse, sker skriftlig 
eller mundtlig Anmeldelse derom til den af Lag• 
tinget ansatte Bestyrer af T eJefonvæsenet eller 
til den nærmeste Telefonstation. En Lagtinget 
tilhørende Ledning skal paa Begæring af vedkom• 
mende Grundejer midlertidig eller for stedse 
fjernes, naar det godtgøres, at Fjernelsen er nød• 
vendig for Iværksættelsen af Arbejder som de 
nævnte eller for den Brug, som Ejeren agter at 
gøre af Grunden. I Mangel af mindelig Over• 
enskomst skal Spørgsmaalet om N ød vendigheden 
af, at en Lagtinget tilhørende Ledning midlertidig 
eller for stedse fjernes, afgøres ved en paa lovlig 
Maade optagen Skønsforretning. Plantninger og 
Bevoksninger paa offentlig Gade, Vej eller Plads, 
der udsætter Lagtingets ved denne Lovs Ikraft, 
træden bestaaende T eJefonledninger for Forstyrrelse 
kan af Lagtinget fordres beskaaret i saadant Om• 
fang, som det ved lovligt Skøn godtgøres at være 
nødvendigt for Ledningernes Sikkerhed. § 11. 
N a ar private eller Kommuner vil anlægge Telegraf, 
eller T eJefonledninger eller Ledninger for elektrisk 
Drivkraft, Elektricitet til Belysning og lignende 
paa Steder, hvor der alt er anbragt Telefonled• 
ninger, som tilhører Lagtinget, skal hine Lednin• 

11-11 



162 Lov om T elefaner 

1927 ger anbt~nges saaledes, at de ikke frembyder Fare 
30. Maj for at hindre eller forulempe Benyttelsen af Lag• 

tingets Ledninger. Spørgsmaal om, hvorvidt dette 
er Tilfældet, skal i Mangel af mindelig Overens• 
komst afgøres ved lovligt Skøn. Saafremt en 
privat eller kommunal Ledning skulde falde ned 
og derved hindre eller forulempe Benyttelsen af 
en Lagtinget tilhørende T clefonlcdning, skal Lag• 
tinget være berettiget til henholdsvis for den pri• 
vate Ejers eller Kommunalbestyrelsens Regning at 
træffe saadanne Foranstaltninger ved den først• 
nævnte Ledning, som skønnes at være nødvendige 
til den opstaaede Ulempes F j ærndse. § 12. Lige• 
som der for Afstaaelse af Grund til Anlæg af 
Telefonledninger, jfr. § 8, vil være at yde fuld 
Erstatning, saaledes vil al Skade og Ulempe, som 
Anbringelsen, Tilstedeværelsen og Vedligeholde!• 
sen af saadanne Ledninger, jfr. §§ 7, 9 og 10, 
forvolder paa fremmed, offentlig eller privat, 
Ejendom, være at erstatte af Lagtinget. Erstat• 
ningens Størrelse bliver i Mangel af mindelig 
Overenskomst at fastsætte af uvildige, paa sæd• 
vanlig Maade af Retten dertil udmcldte Mænd. 
§ 13. Overtrædelse af Bestemmelserne i § 10, 
1ste og 3die Stykke, samt § 11, lste Stykke, 
straffes, for saa vidt Handlingen ikke efter sin 
Beskaffenhed falder ind under almindelig borgerlig 
Straffelovs § 295, med Bøder indtil 200 Kr. til 
Amtsfattigkassen. Sager herom behandles som 
Politisager, men Paatale finder kun Sted efter 
Lagtingets Begæring. K a p i t e l I I L O m 
H e m m e l i g h o l d e l s e s p I i g t e n. § 14. De 
ved Lagtingets Telefonvæsen ansatte Funktionærer 
er forpligtede til, ikke alene saa længe de er i 
Telefonvæsenets Tjeneste, men ogsaa efter at de 
er udtraadt af denne, at hemmeligholde for alle 
uvedkommende saavel Indholdet af Telefonsamtaler 
samt Navnene paa de gennem Telefonen sam• 
talende Personer som Indholdet og Tilstedeværel• 
sen af de til Besørgelse gennem Telefonledningerne 
indleverede Telegrammer samt Navnene paa Af, 
sender og Modtager af Telegrammer. Den, der 
handler herimod, straffes med Bøder til Statskas' 
sen eller simpelt Fængsel. 
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Lov (Nr. 125) om Ændringer i Lov om 1927 
Anlæg af Havne m. v. paa Færøerne. (Indføjet 15.Juni 
i Loven af 1913). 

Justm. Skr. ang. Time• og Dagpenge til 2.Juli 
Dommeren.') I Skrivelse af 9. Juni 1927 har 
Amtet forespurgt hvorvidt der, efter Reglerne i 
Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 140 af l. 
April 1922 om Time' øg Dagpenge m. v., der af 
Amtet er bragt i Anvendelse ved Beregningen af 
de Dommeren paa Færøerne tilkommende Dag• 
penge paa Tingrejser, tilkommer Dommeren det 
i nævnte Bekendtgørelse omhandlede Nattillæg, 
uanset om han paa Rejserne overnatter paa Rute• 
baaden, saaledes at han betaler særligt for Køje, 
plads. Foranlediget heraf skal man meddele, at 
Justitsministeriet efter Omstændighederne ikke 
finder, at der kan indvendes noget imod, at det 
nævnte Nattillæg ydes Dommeren. 

(U tr.) 

Kgl. Stadfæstelse paa Fundats for «Else 5. Juli 
Bergitte Petersens Legat». Legatkapitalen er 
5.000 Kr. Renterne anvendes til værdige Beboere 
i Alderdomshjemmet i Thorshavn, naar et saadant 
bliver oprettet. Indtil dette sker, uddeles de til 
Personer, der opfylder Betingelserne for at bebo 
et saadant Hjem. Legatet bestyres af Thorshavns 
Byraad. Med Hensyn til Regnskabets Aflæggelse, 
dets Revision og Godkendelse forholdes i Over• 
ensstemmeise med de for Thorshavns Kommunes 
Regnskaber gældende Regler. 

Lov (Nr. 193) om Hvalfangst ved Fær• 14. Juli 
øerne. § 1. Ret til med Skib at drive H v a], 
fangst paa Søterritoriet ved Færøerne eller til at 
bringe Udbytte af Hvalfangst, selv om den har 
fundet Sted udenfor Søterritoriet, i Land paa 
Færøerne for der at tilvirke samme saavel som til 
at foretage saadan Tilvirkning skal udelukkende 
være forbeholdt Personer, som har Ind• 

l) ]fr. Sportelrcglem. 30. Marts 1836 § 15 og Justm. Skr. 
9. Fcbr, 1928. 
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1927 fodsret og ikke er blevet Statsborgere i en frem' 
14. Juli med Stat, eller som er og i mindst 5 Aar har 

været bosiddende i den danske Stat, eller Aktie' 
selskaber, i hvilke mindst Halvdelen af Aktie' 
kapitalen tilhører saadanne Personer, og hvis Be' 
styrelse bestaar af saadanne og har Sæde i den 
danske Stat. Landbrugsministeriet kan dispensere 
fra de her foreskrevne Betingelser for Aktiesel' 
skaber. De paa Færøerne inden l. April 1902 
drevne eller inden l. Juni 1902 med Justits' 
ministeriets Tilladelse paabegyndte Virksom' 
heder af den ommeldte Art kan uden at opfylde 
foransiaaende Betingelser ogsaa efter denne Lovs 
Ikrafttræden fortsættes paa de inden l. J u ni 1902 
gældende Betingelser (j fr. dog § 2), dog kun for 
saavidt de drives af Aktieselskaber. Disses Aktie' 
kapital maa ikke forøges, og Virksomheden maa 
kun drives fra Stationer, der er oprettet inden l. 
Juni 1902, og ikke med et større Antal Fangst' 
skibe end det da anskaffede. Medens de ved Lovens 
Ikrafttræden bestaaende Virksomheder i øvrigt 
vedblivende kan drive H valfangst i samme Om, 
fang som hidtil paa de i Loven angivne Vilkaar, 
maa for Fremtiden nye Virksomheder ikke opret' 
tes, og det Antal af Fangstskibe, der findes, maa 
ikke forøges, uden at Landbrugsministeriet efter 
indhentet Erklæring fra Lagtinget har meddelt 
Tilladelse dertil. § 2. Den i § l, lste Stykke, 
omhandlede H valfangst og T ransport maa kun 
ske ved Skib, som sejler under dansk Flag. Skib, 
som anvendes til saadan Brug, er undergivet 
Sønæringslovens Bestemmelser om dansk Skib paa 
Fiskeri. § 3. Enhver, Enkeltmand eller Selskab, 
der udøver den i § l omhandlede Virksomhed, 
skal inden hvert Aars l. Maj for Politimesteren 
godtgøre ved skriftlig af vedkommende Enkelt, 
mand eller Aktieselskabs Bestyrelse paa T ro og 
Love. bekræftede Oplysninger, at de i §§ l og 2 
foreskrevne Betingelser for U døveisen er til Stede. 
Er det et Aktieselskab, skal et Eksemplar af dets 
Vedtægter afgives til Politimesteren, hvilket lige' 
ledes, inden en Frist af 3 Maaneder, skal ske, 
hver Gang Vedtægterne forandres. Vedtægterne 
for Aktieselskaber, der falder ind under § l, lste 
Stykke, skal blandt andet indeholde den Regel, 
at samtlige Aktier skal lyde paa Navn, og at 
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ingen Overdragelse af Aktier er gyldig, medmin• 1927 
dre den skriftlig er anmeldt for Selskabets Be• 14. Juli 
styrelse, som til enhver Tid skal føre en Forteg• 
nelse over samtlige Aktionærer med Angivelse af 
det hver især tilhørende Aktiebeløb, hvilken For• 
tegneise inden hvert Aars l. Maj skal forevises 
for Politimesteren. Politimesteren paaser, at Ved• 
lægterne er stemmende med Bestemmelserne i 
nærværende Paragraf. § 4. Bestemmelser om, 
hvad der med Hensyn til offentlig Orden og 
Renlighed skal iagttages ved Hvalfangst, som 
drives paa Søterritoriet med Skib, samt ved An• 
læg og Drift og Stationer for Tilvirkninglaf Ud• 
byttet af Hvalfangst, kan optages i et Reglement, 
som fastsættes af Justitsministeren efter Lagtingets 
Indstilling. 1) § 5. Ethvert Hvalfangerskib skal 
have Skibets Navn malet midtskibs paa begge 
Sider og højst 15 Centimeter under Rælingen med 
hvid Oliefarve paa sort Grund og med Bogstaver 
af mindst 45 Centimeters Højde og 6 Centimeters 
Bredde. § 6. Af enhver Bardehval og af enhver 
Tandhval af mindst 11,3 Meters Længde eller 
derover, der indbringes til Færøerne,~og som er 
fanget eller fundet fra Skib eller Baad, udsendt 
fra Skib, svares en Afgift af 600 Kr. Af Dele af 
en saadan afgiftspligtig H val svares en Afgift af 
6 pCt. - dog ikke over 600 Kr. - af den V ær di, 
hvortil det indbragte af Sysselmanden eller to uvildige 
Mænd ansættes. Afgiften er forfaldet til Betaling, 
saa snart vedkommende H val eller Del deraf er 
bragt i Land. Den opkræves af Politimesteren 
eller vedkommende Sysselmand efter Regler, som 
fastsættes af Landbrugsministeren.') Afgiften kan 
af Lagtinget nedsættes til indtil en Tolvtedel for 
de Stationers Vedkommende, der er villige til at 
afslutte Overenskomst med Lagtinget om Levering 
af H valkød til den færøske Befolkning paa Vil• 
kaar, der af Lagtinget skønnes at være tilfreds• 
stillende. § 7. Af det aarlige Beløb, der ind• 
kommer ved Afgiften, tilfalder tre Femtedele 
Færø Amts økonomiske Fond. De to andre 
Femtedele tilfalder Færøernes Kirkefond, Færø 

l) J fr. Reglement af 2. Februar 1905. 
2) Jfr. Bek. Nr. 99 af 3. Juni 1905. 
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1927 Amts fattigkasse og Amtets Skolefond, mellem 
H. Juli hvilke Beløbet deles efter Lagtingets Skøn. 

§ 8. Storhvalkød maa ikke uden Amtets TiJ, 
Iadelse udføres fra Færøerne. § 9. Overtrædelse 
a f nærværende Lov straffes, for saa vidt strengere 
Straf ikke er hjemlet i den gældende Lovgivning, 
med Bøder, hvis Størrelse bestemmes saaledes : 
Ved Overtrædelse af §§ l og 2 fra 2000 Kr. til 
8000 Kr.; ved Overtrædelse af§ 3 og§ 5 fra 40 Kr. 
til 1000 Kr.; ved Overtrædelse af § 6 fra 100 Kr. 
til 1000 Kr.; ved Overtrædelse af § 8 fra 50 Kr. 
til 5000 Kr. Afgift, som vedkommende har søgt 
at unddrage det offentlige, vil være at erlægge 
tredobbelt. Overtrædelse af det i § 4 omhandlede 
Reglement straffes med Bøder indtil 1000 Kr. 
Bøder, som nogen ved en H valstation eller paa et 
Fangstskib ansat Person ifalder efter denne Lov, 
saavel som Sagsomkostninger kan inddrives ved 
Udlæg i samtlige Etablissementet tilhørcnclet Ejen' 
dele. § 10. Bøder efter denne Lov tilfalder 
Færø Amts Fattigkasse. Sager angaaende Over• 
trædeise af Loven behandles som Politisager. 
§ 11. Nærværende Lov gør i ingen Henseender 
nogen Indskrænkning i de Rettigheder, som ifølge 
Dansbislandsk Forbundslov Nr. 619 af 30. No• 
vember 1918 er indrømmet islandske Statsborgere, 
eller i de Rettigheder, som ved T raktater maatte 
være givet andre. § 12. Denne Lov træder i 
Kraft den l. Januar 1928. Fra samme Tidspunkt 
ophæves Lov om Hvalfangst ved Færøerne af 2. 
Maj 1902, saaledes som denne Lov er ændret ved 
Lov Nr. 279 af 6. December 1912 og Lov Nr. 
42 af 25. Februar 1916. 

15. Juli Bek (Nr. 206), hvorved i Henhold til § 6 i 
Lov af l. Juli 1927 om pligtig Aflevering af Tryk• 
sager til offentlige Biblioteker fastsættes følgende: 
- - - A v i s e r. - - - § 6. Afleveringen skal 
undtagen for Færøernes Vedkommende ske direkte 
til vedkommende Bibliotek (Avissamlingen). For 
Færøernes Vedkommende skal Afleveringen ske 
gennem Amtmanden, men iøvrigt paa samme 1) 

Maade. - - -

l) ::>: i Januar og J u li Maaneder for det forløbne Halv~ 
aar med to enslydende Fortegnelser. Se iovrigt nær: 
mere Bekendtgørelsen (i Lovtidende for 1927). 
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Lov {Nr. 194) om Oprettelse afmindre 1927 
Jordbrug paa Færøerne. I. § l. Der nedsættes 15. Juli 
en Kommission med den Opgave at medvirke 
ved Tilvejebringelse af og Tilsyn med de i denne 
Lov omhandlede Jordlodder. Kommissionen b e• 
staar af 3 Medlemmer, nemlig Amtmanden, der 
fungerer som Formand, Landbrugskonsulenten og 
et af Lagtinget valgt Medlem. For dette Medlem 
vælges tillige en Suppleant. Valget gælder for 6 
Aar. Kommissionens Medlemmer er berettigede 
til Befordringsgodtgørelse efter Regning, dog saa• 
fremt Fartøj, bestemt til Personbefordring, kan 
anvendes, ikke udover den for saadan Befordring 
gældende Takst, og iovrigt ikke udover 30 Ø. pr. 
løbende km, samt i Dagpenge paa Møde• og 
Rejsedage 6 Kr., saafremt Mødet eller Rejsen ikke 
har medtaget over 6 Timer, ellers 10 Kr. For• 
manden oppebærer derhos for hvert Finansaar i 
Kontorholdsvederlag et Beløb svarende til 20 Kr. 
for hver af ham i Finansaaret tilendebragt Sag, 
ogsaa tilendebragte Ejerskiftesager. Udgifterne 
ved Kommissionen afholdes af Statskassen. § 2. 
Berettiget til at komme i Betragtning efter denne 
Lov er enhver Mand eller ugift Kvinde, der væ• 
sentlig har ernæret sig ved at udføre almindeligt 
Landbrugsarbejde for andre imod Vederlag, hvad 
enten han (hun) staar i fast Tjenesteforhold eller 
har sit Erhverv som Daglejer, eller som er eller 
har været Bruger af en Ejendom af den i denne 
Lov omhandlede Størrelse, endvidere med saa• 
danne i økonomisk Henseende ligestillede Ar• 
bejdere, Fiskere o. l. § 3. Adgang til at komme 
i Besiddelse af J ord paa de i denne Lov inde, 
holdte Vilkaar er betinget af, at vedkom• 
m ende Ansøger a. har Indfødsret ; b. er fuld• 
myndig, dog som Regel ikke under 25 og ikke 
over 50 Aar gammel ; c. ikke ved Dom er fundet 
skyldig i en i den offentlige Mening vanærende 
Handling, for hvilken han ikke har modtaget 
Æresoprejsning; d. ikke har nydt Fattigund er• 
støttelse, der ikke er tilbagebetalt eller eftergivet i 
Henhold til Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne 
af 10. April 1895 § 18, Stk. l ; e. fremskaffer At• 
test fra tvende med hans Forhold nøje kendte, 
troværdige Personer for at være en flittig, ædrue• 
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1927 lig og sparsommelig Person, som kan antages eg• 
15. J u li net til at overtage et saadant mindre J ordbrug ; 

f. godtgør at være Ejer af de Midler, som i Hen• 
hold til nærværende Lov vil være fornødne for 
høm til Ejendommens Overtagelse, j fr. §§ 5 og 7; 
g. ikke ved egne Midler kan komme i Besiddelse 
af en Ejendom af den i denne Lov omhandlede 
Art. Tilstec!eværelsen af ovensiaaende Betingelser 
skal oplyses for den i § l nævnte Kommission 
ved saadanne Legitimationspapirer og Bevisligheder, 
som Andrageren kan antages i Almindelighed at 
være i Besiddelse af, og i øvrigt ved en af ham 
paa T ro og Love underskreven Erklæring om, at 
de meddelte Oplysninger er overensstemmende 
med Sandheden. De af private Personer med• 
delte Attester og Vidnesbyrd skal ledsages af 
Øvrighedens eller Komml!nalraadets Bevidnelse af 
Udstedernes Troværdighed, ligesom Andrageren 
maa fremskaffe Attest fra sit Kommunalraad for, 
at han antages at egne sig til at overtage et mindre 
Jordbrng. Ansøgere, der godtgør at have sammen• 
sparet af deres Arbejdsfortjeneste de under Litra 
f. nævnte Midler, skal under i øvrigt lige Ado 
komst fortrinsvis tages i Betragtning. § 4. De 
Jordlodc!er, der erhverves i det omhandlede Øje• 
med, maa ikke uden Landbrugsministerens Sam• 
tykke være mindre end, at hver enkelt af dem i 
forsvarlig opdyrket Stand kan afgive Aarskofoder 
til l Ko, og de maa ikke, medmindre særlige 
Omstændighec!er taler derfor, være større end, at 
de i forsvarlig opdyrket Stand kan afgive Aars• 
kofoder til 2 Køer. II. § 5. Naar en Andra• 
ger har udset en Jordlod, som han ønsker at er• 
hverve til Ejendom paa de i denne Lov omhand• 
lede Vilkaar, indgiver han gennem Kommunal• 
raac!et sit Andragende herom til Formanden for 
den i § l nævnte Kommission. Dette Andragende, 
hvortil Blanketter, affattede efter en af Landbrugs• 
ministeren foreskreven F orm ular, fa as hos Kom m u• 
nalraadet, skal indeholde de til Bedømmelse af den 
paagældende Adgang til at komme i Betragtning 
nødvendige Oplysninger og være ledsaget af de 
Legitimationspapirer og øvrige Bevisligheder, som 
Andrageren skal fremskaffe (j fr. §§ 2 og 3). Det 
skal derhos indeholde Oplysning om J ordloddens 
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omtrentlige Størrelse og Beliggenhed og om, til 1927 
hvilken Pris den kan faas til Købs, samt, før saa 15. Juli 
vidt Andrageren ikke i Forvejen ejer Bygninger, 
være ledsaget af Planer til Opførelse af de for• 
nødne Bygninger og Meddelelse om, hvor stor 
en Kapital han mener, der vil medgaa til disses 
Opførelse, samt Overslag over Udgiften ved An• 
skaffeise af Besætning og Inventarium m. v. Om• 
kastningerne ved Bygningernes Opførelse maa 
ikke overstige et IVIaksimumsbeløb, der for hvert 
Finansaar fastsættes saa vidt muligt inden l. De• 
cemher Aaret forud af Landbrugsministeren efter 
Samraad med RiMsdagens Finansudvalg. Den sam• 
lede Pris, som Ejendommen vil komme til at staa 
Andrageren i (Ejendommens Laaneværdi overfor 
Statskassen), maa ikke overstige et paa samme 
IVIaade fastsat Maksimumsbeløb. Andragendet 
ledsages af Kommunalraadets Erklæring om, hvor• 
vidt den udsete Lod kan anses for passende for 
sit Øjemed, og om, hvorvidt den paa samme satte 
Pris skønnes at være passende. De modtagne 
Oplysninger gennemgaas foreløbig af Kommis• 
sienens Formand og søges af ham suppleret med 
de yderligere Oplysninger, som han maatte anse 
for nødvendige. § 6. Kommissionen gennem• 
gaar de indkomne Andragender og undersøger, 
om de i §§ 2, 3 og 4 opstillede Betingelser er til 
Stede, og om Bygningsplanerne m. v. er hensigts• 
svarende. Kommissionen paaser, a.t J ordlodden 
har Vejret og saa vidt muligt en med Hensyn til 
Vejforhold heldig Beliggenhed, og at der haves 
retlig tilsikret Adgang til Vand. Kommissionen 
foretager derefter Syn over J ordlodden og under• 
søger, om Lodden egner sig til mindre J ord brug, 
og om den paa Lodden satte Pris kan anses for 
passende. H vis Andrageren ejer Ejendom med 
Bygninger, med hvilken J ordlodden agtes forenet, 
skal Kommissionen endvidere undersøge, om Byg• 
ningerne er forsvarlige, samt fastsætte det Beløb, 
hvortil Ejendommens Værdi kan ansættes. End• 
videre skal Kommissionen, hvis Bygningerne findes 
udenfor Jordlodden, undersøge, om denne med 
Fordel kan drives fra de paagældende Bygninger. 
Kommissionen afgør derefter, hvilke Andragere 
der kan faa Statslaan. Saa snart Afgørelsen har 
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1927 fundet Sted, gives der hver enkelt Andrager Un" 
15. Juli derretning for hans Vedkommende. § 7. Naar 

Laansøgeren har modtaget Underretning fra Kom' 
missionen om, at han er kvalificeret til at faa 
StatsJaan til Erhvervelse af J ord efter nærværende 
Lovs Bestemmelser, og at der intet er fundet at 
erindre imod de fremlagte Byggeplaner og Over' 
slag, og naar det ved Erklæring fra Kommissionen 
er godtgjort for Landbrugsministeren, at Bygnin' 
gerne paa Ejendommen er forsvarligt opført, kan 
Laansøgeren ved Henvendelse til Kommissionen 
forlange sig udbetalt et kontant Statslaan, der 
svarer til 50 pCt. af Ejendommens Laaneværdi. 
Med Landbrugsministerens Samtykke skal Laanet 
dog kunne forhøjes til 75 pCt. af Laaneværdien. 
Et Forskud paa Statslaanet, svarende til 50 pCt. 
af Købesummen for J orden, kan udbetales, naar 
Laansøgeren har faaet behørigt tinglæst Skøde paa 
Jordlodden. Ligeledes kan der, n a ar Kommis' 
sionen anser det for forsvarligt, udbetales et For' 
skud, naar Bygningerne er under Tag, dog ikke 
udover 1/J af Restlaanet. Paahviler der den paa' 
gældende Ejendom Grundbyrder, hvortil dog ikke 
henregnes Skatter til Kommunen, fradrages Grund, 
byrdernes Kapitalværdi i Laaneværdien. Kapital' 
værdien findes ved al multiplicere den aarlige 
Afgift med 25. Retten til at faa det af Kommis' 
sionen tilsagte StatsJaan udbetalt fortabes, saa' 
frem! Laantageren ikke inden Udgangen af det 
Finansaar, for hvilket Tilsagnet er givet, har ud' 
stedt behørige Obligationer for Laanet. Land, 
brugsministeren kan dog, naar Omstændighederne 
maatte tale derfor, fravige denne Regel. § 8. 
Statsiaanet prioriteres i Ejendommen med Bygnin' 
ger og Besætning m. v. næst efter mulig paa' 
hvilende Grundbyrder. Naar Jord, der hører til 
Embeder eller Bestillinger, sælges til mindre J ord' 
brug efter nærværende Lov, kan Jorden med 
vedkommende Myndigheders Samtykke erhverves 
saaledes, at Kobesummen fastsættes til en aarlig 
Pengeydelse, og at denne prioriteres foran det 
eventuelle Statslaan. Laanet forrentes med 4 pCt. 
aarlig. I de første 5 Aar er Laanet afdragsfrit. 
Derefter forrentes og afdrages de sidst prioriterede 
to Femtedele af Laanets Beløb med 5 pCt. aarlig. 
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Naar denne Del af Laanet derved er tilbagebetalt, 1927 
forrentes og afdrages Restgælden ligeledes med 5 15. Juli 
pCt. aarlig. Laanet indestaar uopsigeligt fra Kre• 
ditors Side, saa længe den paagældende Ejendom 
vedligeholdes efter sin Bestemmelse. § 9. Til 
de i § 7 og efterfølgende § 10 omhandlede Laan 
kan der i hvert af Finansaarene 1927-28, 1928-29 
og 1929-30 udredes et Beløb af 85 000 Kr. Laa• 
nene udredes af Stats•Laanefonden. 1} § 10. Per• 
soner, der har faaet Laan efter § 7, kan paa der• 
om fremsat Begæring faa TillægsJaan til sted• 
fund en J ordforbedring og Opdyrkning af raa 
J ord, naar saadant er foregaaet efter den oprinde• 
lige Vurderings Afholdelse, naar der er fulgt en 
af Kommissionen forud godkendt Plan, og naar 
Ejendommens V ær di derved paaviselig er for• 
øget. Tillægsiaanet beregnes til 9/to af det Beløb, 
hvormed vedkommende mindre J ordbrugs Laane• 
værdi (jfr. § 5) er forøget. Det udredes af Stats• 
Laanefonden, forrentes med 4 pCt. aarlig og af, 
drages i samme Tidsrum som Hovedlaanet An• 
dragender om TillægsJaan indgives til og af• 
gøres af Kommissionen og behandles iøvrigt efter 
de i §§ 5-8 indeholdte Regler. § 11. Laantager< 
nes Y delser udredes halvaarsvis. Ønsker en Laan• 
tager at udbetale større Afdrag i en enkelt Ter• 
min, skal dette tillades, naar Afdraget mindst ud• 
gør 50 Kr. De i § 8, 2det Stykke, omhandlede 
Afgifter betales halvaarsvis paa samme Tid og paa 
samme Sted som Ydelserne til Statskassen. For 
disse Afgifter saavel som for Statskassens Krav 
haves Udpantningsret § 12. Købekontrakter 
eller Skøder angaaende Salg af J ord i 
Medfør af denne Lov samt Panteobliga• 
!ioner til Stats•Laanefonden tinglæses uden Gebyr. 
III. § 13. Den, der har faaet Ejendom over• 
draget paa de i det foregaaende omhandlede Vil• 
kaar, udøver en Ejers fulde Raadighed over samme 
med de af det følgende flydende lndskrænknin• 

l) Ved Lov Nr. 51 af 21. Februar 1930 blev Revisionen 
udsat og bevilget for Finansaaret 1930-31 indtil 
85 000 Kr. Ifølge Lov Nr. 22 af 11. Februar 1931 
kan der i hvert af Finansaarene 1931-32 til 1935-36 
anvendes indtil 30 000 Kr., og Revisionen udsættes til 
1935. 
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1927 ger og med de der nævnte særlige Rettigheder. 
15. Juli Ingen kan faa La an af Statskassen i Henhold til 

nærværende Lov i mere end een Ejendom ; dog 
kan en een Gang anerkendt Laantager paa ny 
overtage Statsiaanet i et allerede oprettet mindre 
Jordbrug, for saa vidt vedkommende fremdeles 
er kvalificeret efter nærværende Lov. § 14. I 
Panteobligationerne skal der optages en Bestem• 
melse om, at saafremt Ejeren fraflytter Ejendom• 
men eller bortlejer nogen Del af Lodden eller op• 
fører Lejehuse paa den, hvorved Ejendommens 
Karakter forandres eller Værdien forringes, skal 
den hele skyldige Kapital straks uden Opsigelse 
være forfalden til skadesløs Betaling. § 15. Paa 
Ejendommen skal vedligeholdes et almindeligt 
Landbrug og til enhver Tid holdes den dertil 
fornødne Besætning og Inventarium. De til Drif, 
ten nødvendige Bygninger skal boldes i ordentlig 
Stand. Ejeren er forpligtet til at give Kommis• 
sionen Adgang til at føre Tilsyn med, at denne 
Forpligtelse overholdes, og til i den Anledning 
at optage Syn over Ejendommen ved et eller flere 
af Kommissionens Medlemmer. Saadant Syn skal 
afholdes mindst hvert tredie Aar, og saafremt der 
herved forefindes væsentlige Mangler ved Ejen• 
dommen eller dens Drift, er Ejeren pligtig til in• 
den en af Kommissionen fastsat Frist at afhjælpe 
disse. Oversidder han denne Frist, indberetter 
Kommissionen Sagen til Landbrugsministeren, der 
træffer Bestemmelse om, hvorledes der i Medfør 
af Obligationernes Bestemmelse vil være at gaa 
frem mod Laantageren. § 16. Ejeren er forplig• 
tet til at holde ikke blot de til EJendommen hen• 
hørende Bygninger, men ogsaa Besætning og In• 
ventariuro og samtlige sine andre Ejendele for• 
sikrede mod Ildsvaade for den fulde Værdi, for 
de faste Ejendommes Vedkommende i en af Sta• 
ten anerkendt Brandforsikring. Ved de Syn, der 
afholdes over Ejendommen, paases det, at denne 
Forpligtelse overholdes. § 17. Ejendommen maa 
ikke udstykkes, sammenlægges med anden J ord 
eller magelægges med anden J ord uden Land• 
brugsministerens særlige Samtykke. Samtykke til 
Udstykning kan meddeles, naar almenøkonomiske 
Forhold, Kommunens Bebyggelsesforhold eller 
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lignende gør det ønskeligt at kunne anvende den 1927 
paagældende Lod helt eller delvis paa anden 15. J u li 
Maade. Tilladelse til Sammenlægning med anden 
J ord kan meddeles, naar Omstændighederne taler 
for at imødekomme den paag-ældende Besidders 
Ønske om at udvide sin Bedrift, og bliver den 
da i sin Helhed at betragte som Jordbrug efter 
denne Lov. Tilladelse til Magelæg af en J ordlod 
efter denne Lov eller en Del af en saadan med en 
anden Lod kan meddeles, naar derved i det hele 
et hensigtsmæssigere Jordbrug vil fremkomme. 
Vilkaarene for Ordningen af Gældsforholdet til 
Statskassen i Anledning af Udstykning, Sammen• 
lægning og Magelæg fastsættes af Landbrugsmini• 
steren efter Indstilling af Kommissionen. § 18. 
I Tilfælde af, at Ejeren ønsker i levende Live at 
overdrage hele Ejendommen til en anden, kan 
Køberen kun indtræde i Sælgerens Forhold til 
Statskassen, naar han opfylder de foran i §§ 2 
og 3 stillede Betingelser. Dog kan der, hvis 
det er en Søn, Datter eller Svigersøn eller nogen 
af disses Børn, Ejendommen ønskes afstaaet til, 
bortses fra de i § 3, Litra a., b., f. og g., anførte 
Betingelser. Overdragelse af Ejendommen til en 
Person, der ikke opfylder de ovennævnte Betin• 
gelser, kan kun ske, naar Gælden til Stats•Laane• 
fonden samtidig indfries. § 19. Afgaar Ejeren 
ved Døden, kan hans Enke, hvis hun forbliver i 
Besiddelse af Ejendommen, indtræde i afdødes 
Forhold til Stats•Laanefonden. lndgaar Enken 
nyt Ægteskab, kan Forholdet til Stats•Laanefonden 
kun fortsættes, hvis Manden opfylder de foran i 
§ 3, Litra c., d. og e., indeholdte Betingelser. Det 
samme bliver at iagttage, hvis en anden K vinde, 
der er Ejer af et mindre J ordbrug med Statslaan, 
indgaar Ægteskab. Indgaas Ægteskab mellem to 
Indehavere af mindre J ordbrug med Statslaan, 
bliver efter Landbrugsministerens nærmere Bestem• 
melse Statsiaanet for det ene af de to mindre 
J ordbrug at afvikle senest 2 Aar efter Ægteskabets 
Indgaaelse. Bortsælges Ejendommen i Anledning 
af Ejerens Død, kan Landbrugsministeren tillade, 
at Køberen, for saa vidt han opfylder de i §§ 2 
og 3 fastsatte Betingelser, indtræder i den af, 
dodes Forhold til Stats,Laanefonden. § 20. Saa' 
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1927 frem! Statskassen efter foretaget Udlæg maattc 
!.i. Juli skride til Salg af Ejendommen, kan denne bort• 

sælges fri for de i denne Lov ommeldte Ind• 
skrænkninger i Raadigheden over samme, i hvil• 
kct Tilfælde Finansministeren træffer Bestemmelse 
om, hvor vidt og paa hvilke Vilkaar nogen Del 
af Stats•Laanefondens Prioriteter kan forblive inde• 
siaaende i Ejendommen. § 21. Denne Lov under• 
kastes Revision i Lagtingssamlingen 1929 og i 
Rigsdagssamlingen 1929-30; fører Revisionen ikke 
enten til en Forlængelse af Loven eller til en ny 
Lov, bortfalder Bestemmelserne i §§ 2-7, 9, IO 
og 12. 

16. Juli Lov (Nr. 179) om Tillæg til Lov om Navi• 
gationsundervisningen af 28. Febr. 1916. § l. 
I Tilslutning til de i § l i Lov om Navigations• 
undervisningen omhandlede Eksaminer oprettes 
en udvidet Fiskeskipperprøve, omfattende Fagene: 
l) Navigation, 2) Internationale Søvejsregler og 
internationale Fiskeribestemmelser, 3) Maskin• og 
Motorlære. Den, der vil indstilles til den ud• 
videde Fiskeskipperprøve, skal have erhvervet Be• 
vis som Fiskeskipper af lste Klasse og derhos 
have faret i mindst seks Maaneder som Fører eller 
Bedstemand (Styrmand) i Fiskerfartøj af over 20 
Tons. Desuden skal han indstilles af den Skole 
eller Lærer, der har forberedt ham. De nærmere 
Bestemmelser angaaende Eksamenskravene fastsæt• 
tes og Prøvens Afholdelse foregaar efter de Regler, 
som indeholdes i Lov om Navigationsundervis• 
ningen for Styrmandseksamens Vedkommende. 
Uden særlig Tilladelse af Ministeren for Industri, 
Handel og Søfart kan Prøven dog ikke afholdes oftere 
end een Gang om Aaret ved nogen Skole. § 2. § 4, 
2det og 3die Stykke, i Lov om Navigationsunder• 
visningen affattes saaledes : «Den, der vil indstil· 
les til Styrmandseksamen, skal godtgøre, at han 
efter det fyldte 15de Aar har faret til Søs og for• 
rettet Sømandstjeneste i mindst 4: Aar, hvoraf 
mindst 11/2 Aar søgaaende Sejlskib. Desuden 
skal han indstilles af den Skole eller Lærer, der 
har forberedt ham. Nærmere Regler om Farts• 
betingelserne fastsættes ved kongelig Anordning». 
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§ 3. Ministeren for Industri, Handel og Søfart 1927 
kan efter Omstændighederne gøre Undtagelser fra 16. J u li 
de i §§ l og 2 indeholdte Bestemmelser om Sø• 
fart. § 4. Ministeren for Industri, Handel og 
Søfart kan - uanset Bestemmelsen i § 15, 2det 
Stykke, l s te Punktum, i Lov om N avigations• 
undervisningen -, hvor Omstændighederne taler 
derfor, bestemme, at Bedømmelsen ved den ud• 
videde Fiskeskipperprøve, Styrmandseksamen 
og Skibsførereksamen foretages af eet IVledlem af 
den i Lov om Navigationsundervisningen omhand• 
lede Eksamenskommission i Forbindelse med 
Eksaminator. § 5. Ministeren for Industri, Han• 
del og Søfart bemyndiges til, i Overensstemmelse 
med Reglerne i 5te Afsnit i Lov om Navigations• 
undervisningen og med Virkning som omhandlet 
i Loven, at godkende en Navigationsskole i Thors• 
havn eller en anden dertil egnet Kommune paa 
Færøerne. Skolen drives som Styrmandsskole, 
saaledes at der som ved de øvrige godkendte 
Navigationsskoler desuden undervises til de lavere 
nautiske Eksaminer. Uden særlig Tilladelse af 
Ministeren for Industri, Handel og Søfart kan 
Styrmandseksamen ikke afholdes oftere end een 
Gang om Aaret ved Skolen. § 6. Den, der har 
bestaaet Styrmandseksamen, anses som tillige at 
have bestaaet den udvidede Fiskeskipperprøve. Pen, 
der har bestaaet den udvidede Fiskeskipperprøve, 
kan ved Aflæggelse af Styrmandseksamen efter 
Omstændighederne fritages for fornyet Eksamina• 
t ion i F aget Maskin. og Motorlære. - - - § 9. 
Denne Lov træder i Kraft den l. August 1927. 
Fra samme Tidspunkt bortfalder Godkendelsen 
for Sætte• og Fiskeskipperskolen i Thorshavn. 
For saa vidt nogen af Lærerpersonalet ved den 
sidstnævnte Skole ansættes som fast Lærer ved 
Navigationsskolen, kan der tillægges den paa• 
gældende Anciennitet fra det Tidspunkt, da ved• 
kommende er blevet godkendt som Bestyrer eller 
Lærer ved Sætte• og Fiskeskipperskolen. 

Reglement for Overholdelse af Orden 19. Juli 
m. v. i Trangisvaag Havn. § l. Til T rangis• 
v a ag Havn bliver at henregne F arvandet indenfor 
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1927 en Linie mellem Tangen ved o:Birgishavn» og 
19. Juli o:Husagaardsaa». I den Del af Havnen, der ligger 

indenfor en Linie fra Kirkegaardsbroen til T veraa 
røde Fyr, er det forbudt at fortøje eller opankre 
Fartøjer, medmindre Havnebestyrelsen bar meddelt 
vedkommende Fartøj Tilladelse dertil og givet den 
i saa Henseende fornødne Anvisning. Fortøjnings• 
kættinger maa ikke anbringes uden Havneudval• 
gets Samtykke og kun paa de af dette fastsatte 
Betingelser. (!øvrigt af lignende Indhold som 
Reglement for Thorshavn af 21. Juli 1930). 

19. Juli Reglement for Overholdelse af Orden 
m. v. i Vaag Havn, ændret 14. Februar 1931 
saaledes at Havnens Grænse dannes af Linien fra 
o:Rættargj6gv» paa Nordsiden til «Nup» paa 
Sydsiden af Vaagsbugten. (!øvrigt af lignende 
Indhold som Reglementet for Thorshavn af 21. 
Juli 1930). 

27. Sept. Cirk. (Nr. 133) til Præsterne paa F ær• 
øerne vedr. Ægteskab. - - -, at det som 
Følge af Bestemmelserne i Anordning for Fær• 
øerne af 16. Maj 1923 § 3 - - - maa iagttages, 
at Lysning ikke finder Sted paa Grundlag af en 
Attest om, at Bevislighederne er i Orden, naar 
denne Attest er over 3 U ger gammel. 

10. Nov. Anordn. {Nr. 278), hvorved § 2 i Lov 
af 12. April 1927 om Ændring i og Tillæg til 
Lov Nr. 51 af 25. Marts 1872 om Konkurs 
m. m. sættes i Kraft paa Færøerne. (Nævnte 
Bestemmelse sættes i Kraft i uforandret Skikkelse). 

16. Dec. Justm. Skr. ang Omlægning af færøske 
Sager fra Justitsministeriet til andre Ministerier. 
I den i 1927 afholdte ordentlige Samling har 
Færøernes Lagting enstemmigt vedtaget en Ind• 
stilling til Justitsministeriet, hvori det udtales, at 
Tinget maa anse den ved kongelig Resolution af 
24. Juni 1926 foretagne Omlægning af færøske 
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Sager fra Justitsministeriet til andre Ministerier, 1927 
uden at Lagtingets Erklæring derom er indhentet, 16. Dec. 
for uforenelig med § 17 i Lov om Færøernes 
Lagting af 28. Marts 1923, og at Tinget saaledes 
ikke kan tiltræde den i Justitsministeriets Skrivelse 
af 25. November 1926 hævdede Fortolkning af 
denne Bestemmelse. Foranlediget heraf skal man 
meddele, at Justitsministeriet, saafremt der i Frem• 
tiden maatte blive Spørgsmaal om en væsentlig 
Omlægning mellem Ministerierne af færøske Sager, 
vil være Sindet at forelægge Sagen for Lagtinget, 
forinden endelig Afgørelse træffes. 

(U tr.) 

Lagtingets Skatteudvalgs Skr.')--- nogle l9.Dcc. 
vejledende Bemærkninger til Brug for Lignings• 
myndighederne. Til Skemaets P o s t l. L a n d' 
b r u g. a) F o r e r d e n s k a t t e p l i g t i g e 
n ø j a g t i g t R e g n s k a b , udregnes først Penge• 
værdien af hele det Udbytte af hvilken som helst 
Art, han i det paagældende Aar har haft af sin 
Bedrift, navnlig: l. Indtægt ved Salg af de ved 
Driften indvundne Produkter, hvad enten de er 
omsatte mod Penge eller mod andre Genstande, 
derunder Indtægt, han har haft af Ejendommens 
Besætning, ved Salg af K væg, Faar o. l. 2. V ær• 
dien af de af den skattepligtige indvundne Pro• 
dukter eller andre Genstande, som han i Aarets 
Løb har forbrugt eller anvendt til egen eller 
Families Underhold, Nytte eller Behagelighed eller 
har bortskænket til andre. Værdien maa beregnes 
efter, hvad han maa antages at kunne have solgt 
de paagældende Produkter eller Genstande for. 
3. Lejeværdien af den af den skattepligtige og 
hans Familie benyttede Beboelseslejlighed, bereg• 
net efter, hvad der efter Forholdene paa Egnen 
vil kunne opnaas i aarlig Leje. Fra disse Ind• 
komstbeløb trækkes Driftsomkostninger saasom 
Udgifter til sædvanlig Vedligeholdelse af Ejen• 
dommen, til U oderhold af Besætningen, til Ved• 
Iigeholdelse af Besætningen, til Anskaffelse af 
Udsæd. Endvidere fradrages naturligvis ogsaa 

l) J fr. Skr. af 14. Dec. 1923, Il. Jan. 1929 og 29. Dec. 1930. 
!l-12 
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1927 Skatter, Prioritetsrenter, Forsikringsbidrag osv. 
19. Dec. Herved faas da N e t t o i n d t æ g t e n af det 

paagældende Landbrug. b) F ø r e s i k k e 
R e g n s k a b, se da Skemaets Vejledning. -
Med Hensyn til Værdien af Produkter o. 1., der 
er forbrugt til eget Underhold, kan man s o m 
V e j l e d n i n g opstille følgende Beløb, der dog 
er rent skønsmæssige: Nettodndkomsten af en 
Ko kan sættes til ca. 100 Kr. Sælges Mælken, 
bliver Forholdet selvfølgelig et andet. Indkomsten 
pr. Faar kan paa samme Maade sættes til ca. 20 
Kr. ; pr. T onde Kartofler, der fortæres af Familien, 
til ca. 10 Kr. ; pr. Løb Tørv til 40-60 Øre ; pr. 
Lomvie til 25 Øre og pr. Lunde til 10 Øre. Til 
Skemaets P o s t 2. S ø f a r t o g F i s k e r i. En 
Sømands Indtægt bestaar af Hyre og Forplejning; 
en Skibsfiskers af Andel i Fangst, Forplejning om 
Bord, samt for den Tid, da han er hjemme, af 
hvad han i dette Tidsrum fortjener f. Eks. ved 
Arbejde og Fiskeri, hvortil kommer den Forplej, 
ning han maatte faa i sit Hjem uden Vederlag. 
Betaler han kun et nedsat Vederlag, bliver ogsaa 
Forskellen mellem dette og den fulde Pris for en 
tilsvarende Forplejning at regne som en Indkomst. 
Forplejning i en Kutter for en Sæson kan maaske 
rent skønsmæssigt sættes til ca. 300 Kr., men retter 
sig iøvrigt efter, om Fiskeriet har varet kort eller 
længe. Værdien af Forplejning i Hjemmet uden' 
for Fiskesæsonen vil variere for stærkt til, at et 
Beløb kan opgives. Vanskeligt er ligeledes at 
finde en passende Værdiansættelse af den Ind, 
komst, der bestaar i en Fiskers Forbrug af egen 
Fangst. Mængden af den til Familiens Underhold 
anvendte Fangst vil nemlig være meget forskellig, 
og de Priser, som han maa antages at kunne 
have solgt Fisken for, og som maa være bestem' 
mende for den forbrugte Fangsts Værdi, vil lige' 
ledes være forskellige. Ligningsmyndigheden maa 
saaledes i de forskellige Tilfælde foretage en Be, 
regning af denne Indkomstpost Til Skemaets 
P o s t 3. H a n d e l , I n d u s t r i , H a a n d ' 
v æ r k. Man henviser til Udvalgets Skrivelse af 
19. December 1924 samt Skemaets V ej ledning. 
Den letteste Maade at opgøre en Handlendes 
skattepligtige Indkomst paa vil være at lægge de 
ved hvert Aars U d gang foretagne Statusopgørelser 
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til Grund, saaledes at der til den ved Status• 1927 
opgørelserne konstaterede Formuefremgang eller !9. Dec. 
Tilbagegang lægges det Beløb, som er forbrugt 
til Familiens Underhold, Beklædning, Bolig, Lys, 
Varme og andre Bekvemmeligheder (Privatfor• 
bruget) samt saadanne ekstraordinære Udgifter, 
som er forekommet i Aarets Løb. Et Eksempel 
vil vise Fremgangsmaaden : 

Aktiver: 

Ejendom .............. . 
Varelager ............. . 
Udesiaaende Fordringer. 
Inventar .............. . 
I Bank og Sparekasse .. . 
Kontant Beholdning ... . 

l. Jan. 1927 
Kr. 

30 000 
45 000 
20 000 
3 000 
1500 

100 

lait... 99 600 

Passiver: 
l.Jan. 1927 

Prioritetsgæld ......... . 
Varegæld ............. . 
Balance ............... . 

Kr. 
15 000 
35 000 
49600 

lal t... 99 600 

l. Jan. 1928 
Kr. 

30 000 
40 000 
25 000 
3 000 
l 000 

100 

99100 

l. Jan. 1928 
Kr. 

15 000 
32000 
52100 

99100 

Indkomsten for Aaret 1927 beregnes da saaledes: 

Formue pr. l. Januar 1927 ......... . 
Formue pr. l. Januar 192S ......... . 

Formuefremgang .. . + Privatforbrug .................. . 
+ Udstyr til en Datter ........... . 
·r Forbedring af Ejendommen (f. Eks. 

Indlæg af elektrisk Lys) ...... . 

49 600 Kr. 
52100 -

2 500 Kr. 
3400 
l 000 

500 
·~~~~ 

Ialt Indtægt ... 7 400 Kr. 

Handelsm. Skr. 1) - - -, skal man meddele, 1928 
at Handelsministeriet maa holde for, at et An• 26. Jan. 

l) Se Lov Nr. 13. af 24. Jan. 1913. 
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1928 tagelsesbevis kun er gyldigt for den Handelsrej• 
26. Jan. sende, for hvem det er udstedt, saalængc han re• 

præsenterer det paa Beviset anførte Firma, og at 
et Firma, der har bekostet Antagelsesbevis for en 
bestemt Repræsentant, vil kunne forvente, saafremt 
Forholdet til denne ophører inden Udløbet af 
Bevisets Gyldighedstid, at faa Antagelsesbeviset 
overført til en ny Repræsentant, naar Andragende 
herom indgives til Ministeriet for Industri, Han• 
del og Søfart. - - -

(U tr.) 

9. Febr. Justm. Skr. ang. Retsafgifter samt Be• 
fordringsgodtgørelse og Dagpenge til Dom• 
meren. 1) - - - Lagtinget vedtog endvidere en 
Indstilling, hvori man anmodede Justitsministeriet 
om at meddele de paagældende Myndigheder, at 
Befordringsgodtgørelse og Dagpenge ved Domme• 
rens og hans Fuldmægtiges Embedsrejser skal 
udredes af Statskassen i Overensstemmelse med 
Reglerne i Loven om Statens Tjenestemænd, samt 
om, saafremt denne Ordning antages at udkræve 
særlig Lovhjemmel, at søge saadan tilvejebragt. 
Foranlediget heraf skal man meddele, at Justits• 
ministeriet under Hensyn til Lagtingets Stilling 
har stillet Spørgsmaalet om Retsafgiftslovens U d• 
videise til Færøerne og om en .Ændring i de sær• 
lige for Færøerne gældende Bestemmelser om Ud· 
redeise af Befordringsudgifter og Dagpenge til 
Dommeren paa Færøerne i Bero indtil videre, 
hvorved bemærkes, at Justitsministeriet maa for• 
mene, at Tjenestemandsloven ikke har gjort nogen 
Ændring i de sidstnævnte Bestemmelser, og at 
Ministeriet ikke mener at have Hjemmel til ad• 
ministrativt at imødekomme Lagtingets Indstilling 
paa dette Punkt. 

(U tr.) 

20. Febr. Indenrigsm. Skr. om Fisketørring i 
Grønland. Foranlediget heraf skal man 
meddele, at Indenrigsministeriet indtil videre intet 

l) Jfr. Sportelrcgl. 30. Marts 1836 § 15 og Justm. Skr. 2. 
Juli 1927. 
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har at erindre imod, at færøske Fiskere tørrer den 1928 
af dem i de grønlandske Farvande gjorte Fangst i 20. Febr. 
Terrænet omkring Færingehavnen. 

(U tr.) 

Lov (Nr. 46 om) Ændring i Lov for 7. Marts 
Færøerne Nr. 76 af 12. Marts 1923 om den 
kommunale Beskatning. (Indføjet Loven 
af 1923). 

Anordn. (Nr. 67) om Lempelser i Sø, li. Marts 
mandsloven af l. Maj 1923, for saa vidt 
angaar Færøerne. I Henhold til den Regeringen 
ved Sømandslov af l. Maj 1923 § 92 givne Be• 
myndigeise fastsættes herved for Færøernes Ved, 
kommende følgende Lempelser i bemeldte Lov : 
Til § 11, 2det Stykke føjes: «Saafremt Rejsen 
gaar til et udenfor Færøerne beliggende Sted, eller 
der med Skibet agtes drevet Fiskeri, skal de i 
Afregningsbagerne og Skibsbemandingslisten ind, 
førte Overenskomster forinden Afsejlingen god• 
kendes for Politimesteren, eller, udenfor Thors• 
havn, for vedkommende Sysselmand eller Sognefo, 
ged, eller, i Havne, hvor ingen Sysselmand eller 
Sognefoged er bosat, for de af Amtet dertil særlig 
bemyndigede Karantænebetjente paa Sysselman• 
dens An, og Tilsvar, forsaavidt saadan Godken• 
deJse ikke allerede er sket ved Forhyringen. 
Naar Mandskab antages til Tjeneste ombord i 
Fiskerskibe mod Andel i Udbytte, er Skibsføreren 
forpligtet til at paase, at der, foruden den i Af, 
regningsbogen og Skibsbemandingslisten indførte 
Gengivelse af Hyreaftalen, oprettes en særskilt 
skriftlig Kontrakt herom. Dette skal for den 
første Paamønstrings Vedkommende ske i Over• 
værelse af Politimesteren, eller, udenfor Thorshavn, 
vedkommende Sysselmand eller Sognefoged, men 
kan forsaavidt angaar senere Paamønstringer ti], 
lige i Havne, hvor ingen Sysselmand eller Sogne• 
foged er bosat, ske paa Sysselmandens An• og 
Tilsvar i Overværelse af en Karantænebetjent, 
forsaavidt saadan Myndighed er blevet ham over• 
draget af Amtet. De Personer, i hvis Over• 



182 Anordn. ang. Sømandsloven 

1928 værelse Kontrakten kan oprettes, er paa Skibs• 
17.1\larts førerens derom fremsatte Begæring pligtig at bi, 

staa med Affattelse af Kontrakten. Ved første 
Paamønstring forstaas den Paamønstring, hvorved 
de Kontrakter oprettes, der i det paagældende 
Aar lægges til Grund for Mandskabets Lønnings• 
vilkaar m. m. ; ved senere Paamønstringer for• 
staas Paamønstringer, hvorved Mandskab paa• 
mønstres paa samme Vilkaar som de ved første 
Paamønstring aftalte». 

31.1\l.uts Bek. (Nr. 74) af Lov om Sønæring af 
28. Februar 1916 med senere Ændringer. - -
Ifølge § 23 betales for Bevis som Skibsfører 30 
Kr. og som Sætteskipper eller Fiskeskipper af 
lste Klasse IO Kr. som en Kendelse til Kommu• 
nen. For andre Beviser betales intet. Beviserne 
udstedes af Politimesteren. 

31.1\larts Lov (Nr. 85) om Indførelse af en Matri• 
kul og Oprettelse af et Realregister for 
Thorshavn. § l. Den ved Landbrugsministe• 
riets Foranstaltning i Aarene 1925 og 1926 fore• 
tagne Matrikulering af Thorshavn er den for 
Byen gældende Matrikul, der kun kan ændres 
ved Udstykning eller Sammenlægning. § 2. Til 
Udstykning af et Matrikulnummer i Thorshavn 
udkræves Approbation af Amtmanden. Udstyk' 
ningsapprobationen, der skal indeholde Oplysnin• 
ning om de ved Udstykningen udiagte Adgangs• 
veje, bliver at meddele Dommeren, der paa det 
udstykkede Matrikulnummers Folio har at notere 
den ved Udstykningen foregaaede Forandring med 
Hensyn til Areal, Vejadgang m. m. Intet Skøde 
eller andet Adkomstdokument paa en Del af et 
Matrikulnummer, til hvis Udstykning Amtmandens 
Approbation i Henhold til denne Lov udkræves, 
maa tinglæses, forinden det af Byraadet er blevet 
forsynet med Paategning om Approbationens Dato, 
om Parcellens Areal og de særlige Forpligte!, 
ser, der maatte være knyttet til Approbationen. 
Ved Tinglæsningen skal fremlægges et af Amt• 
manden attesteret U cistykningskort over det paa' 
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gældende Areal. Ligeledes maa intet Skøde eller 1928 
andet Adkomstdokument paa en fast Ejendom 3l.Marts 
eller en Del af en saadan tinglæses, forinden det 
af Byraadet er blevet forsynet med Paategning om, 
at de forfaldne Skatter af J ord og Bygninger er 
betalt. Angaaende de Forpligtelser, der paahviler 
en Parcel, foretager Dommeren i Henhold til 
Byraadets Paategning paa Adkomstdokumentet ved 
dettes Tinglæsning den fornødne Notering paa 
Ejendommens Folio. Ingen Del af et MatrikuJ, 
nummer maa særskilt bortfæstes eller for et læn• 
gere Tidsrum end 10 Aar bortlejes, og intet her• 
til sigtende Dokument maa tin7læses. Bygnings• 
kommmissionen maa ikke meddele Tilladelse til 
Bebyggelse af en udstykket Del af et Matrikul• 
nummer, uden at Amtmandens Approbation samt 
det attesterede U cistykningskort er forevist Kom' 
missionen. § 3. Den, der ønsker et Matrikul• 
nummer udstykket, har desangaaende at henvende 
sig til Byraadet, som derefter foranstalter den i 
Anledning af Udstykningen fornødne Opmaa• 
ling og Parcelskellenes Afmærkning i Mar• 
ken med tydelige og varige Mærker, alt efter 
de Regler, der maatte blive fastsat af Landbrugs• 
ministeriet.') Naar Sagen er tilstrækkelig forberedt, 
indsender Byraadet den med sin Erklæring til 
Amtmanden. § 4. Sammenlægning af flere 
Matrikulnumre til eet Matrikulnummer, saaledes 
at dette ikke paa ny maa udstykkes uden Amt' 
mandens Approbation, maa ikke finde Sted uden 
Tilladelse fra Amtmanden. Forinden en saadan 
Sammenlægning tillades, skal der foreligge Attest 
fra Dommeren om, at der mellem de tinglæste 
Prioritetshavere i Matrikulnumrene har fundet et 
Opgør Sted, hvorved Hæftelsernes Prioritet ind' 
byrdes er blevet fastlagt, eller om, at Matrikul• 
numrene er undergivet de samme Hæftelser, eller 
at kun det ene Matrikulnummer er behæftet. 
Nævnte Fastlæggelse af Prioriteterne skal ske ved 
tinglæst Paategning paa Pantebrevene. Er det i 
Øjeblikket umuligt at skaffe Paategning, eller 
nægter en Panthaver at give Paategning, kan 
Sammenlægning dog tillades, naar der enten stil• 

l) Jlr. Bek. Nr. 263 og 265 af 29. Okt. 1931. 
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1928 les en efter Dommerens Skøn betryggende Sikker• 
3I.Marts hed for den paagældende Panterets Indfrielse, 

eller der fremskaffes Attest fra Dommeren og to 
af ham tilkaldte, paa dette Omraade særlig kyn• 
dige Mænd om, at Sammenlægningen ikke kan 
medføre nogen som helst Fare for Pantesikker• 
heden. I disse Tilfælde fastsættes Prioritetsfor• 
holdet af Dommeren. Nærmere Regler om Ti], 
vejebringeise af de i 2det Stykke nævnte Attester, 
herunder Instruks for Vurderingsmændene og 
Regler om Betalingen for Attesterne, gives af 
J ustitsministeriet. 1) Ved T vangsauktion over et 
sammenlagt Matrikulnummer ansættes de før Sam• 
menlægningen bestaaende Scrvitutters, Brugsrettig• 
heders og andre Byrders Andel i Købesummen, 
hvis de ikke fuldt dækkes, ved et Skøn af Foge• 
den under Hensyntagen til Forholdet mellem 
Værdien af den Byrderne vedkommende Del af 
Matrikulnummeret og Værdien af det sammen• 
lagte Matrikulnummer. § 5. Forinden Amt• 
manden approberer en Sammenlægning, skal der 
indhentes en Erklæring fra Byraadet. § 6.2) Gen• 
parter af Matrikulens Dokumenter kan faas gen• 
nem Byraadet ; Betalingen herfor og for Parcel• 
korts Attestation fastsættes af Landbrugsministeriet. 
Reglerne for Matrikulens Vedligeholdelse fast• 
sættes af Landbrugsministeriet efter Forhandling 
med Byraadet. § 7. Dommeren opretter et ReaJ, 
register for samtlige Matrikulnumre i Thorshavn 
efter nærmere Regler der fastsættes af J ustitsmini• 
steriet. 1) Udgifterne herved afholdes af Statskas• 
sen. § 8. Inden en Maaned efter denne Lovs 
Ikrafttræden anlægger Amtmanden ved offentlig 
Stævning, der indrykkes 3 Gange i den for Fær• 
øerne til Optagelse af offentlige Bekendtgørelser 
autoriserede Avis og Statstidende, med 6 
Maaneders Varsel Retssag ved Færøernes 
Ret mod alle og enhver, der maatte have 
Indsigelser at fremsætte imod, at de i Ma, 
trikulen anførte Ejere indføres i Realregistret som 
Ejere af i enhver Henseende ubehæftede Ejendomme. 
Det skal i Stævningen anføres, at den gælder alle 

l) Se Anordn. Nr. 188 af 22. Juni 1928. 
2) Jfr. Bek. Nr. 263 og 265 af 29. Okt. 1931. 
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og enhver, som mener at have Ejendomsret, 1928 
der ikke er anført i Matrikulen, Panteret, Brugs• 3I.Marts 
ret eller servitutmæssige Rettigheder over fast 
Ejendom i Thorshavn, og det skal ved Stævnin' 
gen paalægges dem ved lviøde i Retten at med, 
bringe Adkomstdokumenter, Pantebreve og andre 
til Sagens Oplysning tjenende Dokumenter, der 
maatte være i deres Besiddelse, samt Genparter af 
disse Dokumenter, udfærdiget efter Regler, der 
fastsættes af J ustitsministeriet. 1) Dokumenterne skal 
saa vidt muligt være forsynet med Paategning af 
Byraadet om, under hvilket Matrikulnummer det 
i Dokumentet arnmeldte Grundstykke er optaget 
i Matrikulen ; Bemærkning herom skal optages i 
Stævningen. Det skal endvidere i Stævningen 
anføres, at Matrikulen med tilhørende Kort ligger 
til Eftersyn paa Dommerkontoret. § 9. Den i 
forrige Paragraf omhandlede Retssag falder i 
Rette samtlige ordentlige Retsdage, der ligger 
mellem Stævningens første Indrykkeise og Stævne• 
varselets Udløb, begge Dage medregnet, og kan 
endvidere behandles af Dommeren paa ovcrordent• 
lige Retsmøder. Første Retsdag fremlægges Matri• 
kulen med tilhørende Kort. Indsigelser fremsættes 
inden Retten og behandles af Dommeren inden 
Retten under Tilsigelse af alle vedkommende, der• 
under Amtmanden og Byraadet. Dette skal være 
berettiget til at indbringe for Retten Spørgsmaal 
om Servitutter, som maa skønnes at være af almen 
Betydning. § 10. Senest 4 U ger efter Stævne• 
varslets Udløb optages Retssagen til Dom. I 
Dommen fastsættes, at Matrikulen med de Æn• 
dringer, der afgøres i Dommen, skal danne Grund• 
laget for Realregisteret § 11. Ved Dommen 
erhverver den paagældende Legitimation som Ejer, 
Panthaver eller Indehaver af anden Ret over 
vedkommende Ejendom. Dog kan Dommeren 
forbeholde den, der har fremsat Indsigelse, Ad, 
gang til ved en inden 5 Maaneder efter Dommens 
Afsigelse mod den legitimerede anlagt Sag at faa 
sin Indsigelse underkastet fornyet Behandling ved 
Underretten. De saaledes forbeholdte Rettighe• 
der indføres i Realregistret med Tilføjelse i An• 

l) Se Anordn. Nr. 188 af 22. Juni 1928. 
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1928 mærkningsrubrikken af Ordet «foreløbig». Saa• 
3J.Marts frem t Sag ikke er anlagt inden den foran 

fastsatte Frist, eller Rettigheden nægtes Anerken• 
delse ved endelig og upaaankelig Dom, udslettes 
Rettigheden af Realregistret Anerkendes derimod 
Rettigheden ved saadan Dom, gøres der herom 
Anmærkning i Registeret, og Ordet «foreløbig» 
udstreges. § 12. Det skal i Dommen udtales, 
at Pantebreve, der ikke er fremlagt under Rets• 
sagen, er mortificeret. § 13. Dokumenter, der har 
været fremlagt i Retssager, anlagt i Henhold til 
denne Lovs §§ 8 og 11, maa ikke tilbageleveres 
før Ankefristens U dl ø b. Inden Tilbegeleveringen 
skal hvert enkelt Dokument af Dommeren for• 
synes med Paategning om den i Dokumentet om• 
handlede Ejendoms Matrikulbetegnelse og, hvis 
Dokumentets Indhold ikke fuldtud er godkendt 
ved Dommen, om, i hvilken Udstrækning Ind• 
holdet er godkendt. § 14. Sager, anlagt i Hen• 
hold til denne Lovs §§ 8 og Il, er fritaget for 
Gebyr i første Instans. § 15. Af de til Ting• 
læsning indleverede Døkumenter leveres i Thors• 
havn Genparter, der opbevares efter nærmere af 
Justitsministeriet fastsatte Regler. 1) Genparterne 
skrives paa Folioark, og deres Rigtighed bekræf, 
tes af Dommeren. For Bekræftelsen af Genpar• 
terne af de til Tinglæsning indleverede Dokumen• 
ter svares der et Vederlag af 1 Kr. for hvert læst 
og 50 Øre for hvert aflæst Dokument. Finder 
Udslettelse Sted i Henhold til Fuldmagt, eller 
skal der ved Aflæsning leveres Genparter af mel• 
lemliggende utinglæste Transporter, Udlægspaateg• 
ninger eller andre Paategninger, svares der en 
Afgift af 50 Ø. for Bekræftelsen af hver Genpart 
af disse Dokumenter. Af Bekræftelsesvederlaget 
tilfalder to T red j ede! e Dommeren, medens en 
T red i ede! tilfalder Statskassen og føres til Indtægt 
paa Kontorholdsregnskabet § 16. Denne Lovs 
Regler kommer ikke til Anvendelse paa den Del 
af Thorshavns Kommune, der ikke er omfattet af 
den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning i 
Aarene 1925 og 1926 foretagne Matrikulering. 
For denne Del saavel som for andre Pladser paa 

l) Se An. Nr. 188 af 22. J u ni 1928. 
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Færøerne kan der efter Lagtingets Indstilling ved 1928 
kongelig Anordning fastsættes lignende Regler 31. Marts 
som de i denne Lov indeholdte.') § 17. Denne 
Lov træder i Kraft den l. Juli 1928. 

Lov for Færøerne (Nr. 86) om Mægling 3l.Marts 
i Arbejdsstridigheder. § 1. Der udnævnes en 
Forligsmand med det Hverv at medvirke til Bi• 
læggeise af Stridigheder mellem Arbejdsgivere og 
Arbejdere. Udnævnelsen finder Sted i August 
Maaned og gælder i 3 Aar fra den paafølgende 
l. Oktober at regne. Forud for hver Udnævnelse 
foranlediger Amtmanden nedsat et Nævn, der 
bestaar af 11 Medlemmer, hvoraf 2 vælges af 
Føraya Fiskimannafelag, l af Føroya skipara• og 
navigatørfelag og 2 af Føraya arbeillarafelag, 2 af 
Færøernes Rederiforening, 2 af Færøernes Køb• 
mandsforening og l af Arbejdsgiverforeningerne, 
hvorbøs l Medlem udpeges af Dommeren. Sidst• 
nævnte Medlem er Nævnets Formand. Er mindst 
7 Medlemmer enige om at udpege en Person, be• 
tragtes denne som udnævnt. Meddelelse herom 
skal tilsendes Amtmanden inden l. September. 
H vis ingen saadan Meddelelse tilstilles Amtman• 
den rettidig, skal han eller den Person, som han 
maatte udnævne, fungere som Forligsmand for 
den kommende Periode, indtil der maatte frem• 
komme Meddelelse fra Nævnet om, at dette har 
udpeget en Forligsmand med mindst 7 Stemmer. 
Afgaar Forligsmanden ved Døden, eller fremsætter 
han for Amtmanden Ønske om Fritagelse, som denne 
bifalder, vil der straks være at udpege en ny For• 
ligsmand paa den ovenfor fastsatte Maade for den 
Tid, der er tilbage af den foregaaendes F unktionstid. 
Paa samme Maade som ovenfor nævnt udnævnes 
for 3 Aar ad Gangen en Stedfortræder for Forligs• 
manden. § 2. Forligsmanden bør holde sig 
underrettet om Arbejdsforholdenes, og da særlig 
Lønforholdenes almindelige Stilling til enhver Tid, 
ligesom han er berettiget til af enhver Arbejds• 
giver• eller Arbejderorganisation at forlange sig 
tilsendt Eksemplarer af enhver af en saadan Or• 

l) Jfr. Bek. Nr. 2H af 18. Sept. 1931. 
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1928 ganisation sluttet kollektiv Overenskomst. § 3. 
3l.Marts N aar der er Grund til at befrygte Arbejdsstands, 

ning, eller Arbejdsstandsning er indtraadt, og For' 
ligsmanden tillægger Stridens Virkninger og Om• 
fang større samfundsmæssig Betydning, kan han 
- for saa vidt Forhandlingerne mellem Parterne 
i Henhold til de mellem dem vedtagne Bestem• 
melser er ført og fra en af Siderne erklæret af, 
sluttet uden Resultat - af egen Drift eller paa 
Foranledning af en af Parterne indkalde de stri' 
dende Parter til Forhandling. Parterne bestemmer 
selv, ved hvem de vil lade sig repræsentere, dog 
maa det ikke være ved nogen udenfor de respeb 
tive Organisationer eller Hovedorganisationer paa 
Færøerne siaaende Person. Det er Parternes Pligt 
at efterkomme Forligsmandens Indkaldelse. Naar 
Forligsmanden har besluttet at mægle eller mægler 
til Hindring af en truende Arbejdsstandsning, 
kan han paa hvilket som helst Tidspunkt før eller 
under Forhandlingerne som Betingelse for Mægling 
stille Krav til Parterne om, at Arbejdsstandsningen 
ikke iværksættes, forinden Forhandlingerne af 
Forligsmanden er erklæret for afsluttede. Kravet 
kan dog højst omfatte et Tidsrum af en U g e og 
kan under samme Arbejdsstrid kun stilles een 
Gang. § 4. Forligsmanden er under Forhand, 
lingerne med Parterne berettiget til at gøre Hen• 
stillinger om Indrømmelser, som maatte synes 
hensigtsmæssige for Stridens fredelige Afslutning. 
H vis Forligsmanden under en Mægling fa ar den 
Opfattelse, at de mellem Parterne foreliggende 
Stridsspørgsmaal eller nogle af disse enten ikke har 
været undergivet nogen egentlig Realitetsforhand• 
Jing mellem Parterne eller paa Grund af deres 
specielle faglige Karakter bør søges forhandlet til 
Ende direkte mellem Parterne, kan Forligsmanden 
forlange saadan Forhandling optaget og nægte at 
fortsætte Mæglingen, forinden denne Forhandling 
har fundet Sted. Forligsmanden bestemmer Tids, 
fristen, inden hvis Udløb Forhandlingerne skal 
være afsluttet. Naar Forligsmanden finder det 
formaalstjenligt, kan han fremsætte et Mæglings• 
forslag, som dog ikke uden hans Samtykke maa 
offentliggøres, saa længe ikke begge Parters Svar 
paa .Mæglingsforslaget foreligger. Inden Forligs• 
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manden fremsætter sit Mæglingsforslag, skal han 1928 
raadføre sig med to Repræsentanter for hver af31.1Vlarts 
Parterne. Forligsmanden bestemmer efter Samraad 
med Parterne Fristen for Afgivelse af Svar paa 
Mæglingsforslaget med Hensyn til Vedtagelse 
eller Forkastelse. § 5. Naar der under en Strid, 
som har givet F adigsmanden Anledning til at 
træde til efter § 3, opstaar Uenighed om Løn, 
Arbejdstid, Overarbejde og lignende, og den rette 
Erkendelse af, hvorledes de faktiske Forhold i 
denne Henseende har været, skønnes at være af 
Betydning for Stridens Afgørelse, er Forligsman' 
den berettiget til at afæske Parterne Erklæringer 
herom. For saa vidt disse Erklæringer synes 
ham usikre eller ikke tilstrækkelig oplysende, har 
Forligsmanden Ret til at begære Vidneforklaring 
optaget ved Retten. Forligsmanden har under 
disse Vidneafhøringer Ret til at være til Stede og 
kan vedrørende de i lste Stykke nævnte Forhold 
begære saadanne yderligere Spørgsmaal stillet til 
Vidnerne, som disses U d sagn maatte give Anled' 
ning til. § 6. Naar et af Forligsmanden frem' 
sat Mæglingsforslag underkastes Afstemning inden' 
for en Organisation, maa det kun forelægges i 
Forligsmandens Affattelse, og der kan kun afgives 
rene Ja' eller Nej,Stemmer. Naar Afstemnings' 
resultatet er opgjort, skal Organisationen uden 
Ophold give Forligsmanden skriftlig Meddelelse 
om, hvor mange Ja' og hvor mange Nej,Stemmer 
der er afgivet, saavel som om det samlede Antal 
af stemmeberettigede Medlemmer. Skal Afstem' 
ning finde Sted, bør Organisationen drage Om' 
sorg for, at alle stemmeberettigede Medlemmer 
inden Afstemningen faar Adgang til at gøre sig 
bekendt 1ned Mæglingsforslaget i dets Helhed. 
§ 7. Det er forbudt at udstede Attester eller 
føre Vidner om, hvad der af Parterne tilstaas eller 
foreslaas under de af Forligsmanden ledede For• 
handlinger, medmindre det vedtages af begge Par• 
ter øg udgør Punkter af Forliget. § 8. Udgifter 
til Lonning, Kontorhold m. v. udredes af Staten 
ved Bevilling paa de aarlige Finanslove. § 9. 
Denne Lov træder i Kraft den l. Juli 1928.---
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1928 Anordn. (Nr. 88), hvorved Lov Nr. 127af 
3l.Marts 18. April 1925 om Hundeafgift samt om Straf 

og Erstatning for Skade foraarsaget af Hunde 
sættes i Kraft paa Færøerne. I Henhold til 
den Regeringen ved § 17 i Lov Nr. 127 af 18. 
April 1925 om Hundeafgift samt om Straf og Er• 
statning for Skade foraarsaget af Hunde meddelte 
Bemyndigelse sættes den nævnte Lov i Kraft paa 
Færøerne i følgende Skikkelse: § l. Enhver, 
der holder Hund i Thorshavn eller i en Kom• 
mune, for hvilken Afgiftsreglerne i nærværende 
Anordning i Henhold til § 4 er traadt i Kraft, 
skal anmelde denne, inden den er 4 Maaneder 
gammel eller inden l Maaned, efter at han har 
erhvervet den, eller efter at han har tilflyttet Kommu• 
nen. Anmeldelse skal endvidere finde Sted inden 
l Maaned, naar der indtræder Forandringer med 
Hensyn til Afgiftspligten. Ved Anmeldelse skal 
der gives Oplysning om ethvert Forhold, som har 
Betydning for Afgørelsen af Spørgsmaalet om 
Afgiftspligten. Anmeldelsen sker i Thorshavn 
paa Politistationen og paa Bygderne for Syssel• 
manden {Sognefogden) ved dennes Omrejser. 
Falder disse efter de i første Stykke nævnte Fri• 
ster, skal Anmeldelse først ske ved den første 
Omrejse efter Fristens U d løb. Ved Anmeldelsen 
indføres Hunden i en dertil indrettet Protokol, 
hvorhos der tildeles den et med H undens N u m• 
m er i Protokollen forsynet Tegn ; for saa vidt 
H und en er afgiftsfri, skal Tegnet tillige være for• 
synet med Ordet «Afgiftsfri». T egnet skal bæres 
af Hunden anbragt paa et Halsbaand. § 2. I 
Thorshavn udgør Hundeafgiften 10 Kr. aarlig. 
Afgiften kan af Byraadet forhøjes til 20 Kr. aarlig. 
Byraadets Vedtagelse af Forhøjelsen maa foreligge 
inden 3 Maaneder før den l. Januar, fra hvilken 
Forhøjelsen skal træde i Kraft. Afgiften tilfalder 
Kommunens Kasse, der afholder Udgifterne til 
Tegnene, Protokoller o. l. § 3. Holdes der i 
Thorshavn i samme Husstand mere end een af, 
giftspligtig Hund, bliver der for hver overskydende 
Hund at betale dobbelt Afgift. § 4. I Kom• 
muner udenfor Thorshavn 1) kan Forstanderskabet 

l) Se Lagtingshest 16. Aug. 1928 for Frodebø Kommune. 
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med Lagtingets Samtykke lade Bestemmelserne i 1928 
§§ 2 og 3 træde i Kraft, dog at Afgiften sættes 3l.Marts 
til 5 Kr. aarlig for den første Hund i en Hus• 
stand og 10 Kr. aarlig for hver af de øvrige. For• 
standerskabets Vedtagelse herom maa foreligge in• 
den 3 Maaneder før den Lagtingssamling, der 
ligger forud for den l. Januar, fra hvilken B e• 
stemmelsen skal træde i Kraft. Det paahviler 
Sysselmanden (Sognefogden) at føre Tilsyn 
med Anordningens Overholdelse. § 5. Hunde, 
der er under 4 Maaneder gamle, samt 
Hunde, der benyttes ved Faarerogt, dog ikke 
udover 2 for hver Husstand, er fritaget for 
Afgift. Byraadet (Forstanderskabet) kan efter 
Ansøgning i det enkelte Tilfælde indrømme 
Nedsættelse eller Eftergivelse af Afgiften, hvor 
Omstændighederne særlig taler derfor, saasom for 
blinde, døve og enligt stillede gamle Personer. 
§ 6. Regnskabsaaret for Hundeafgiften er KaJen• 
deraaret. Hundeafgiften for tidligere tilmeldte, 
afgiftspligtige Hunde forfalder til Betaling den l. 
Januar. løvrigt forfalder Hundeafgiften eller For• 
højeiser af denne til Betaling ved Udløbet af 
deu for Anmeldelsen foreskrevne Frist. Afgiften 
erlægges under eet for hele det paagældende Regn• 
skabsaar; den kan ikke fordres opkrævet. H vis 
en afgiftspligtig H und i Regnskabsaarets Løb 
overflyttes til en anden Kommune, bliver der ikke 
at svare nogen Afgift af H unde n paa det nye 
Sted for det paagældende Regnskabsaar. Ind• 
træder Pligten til at svare Afgift i Regnskabs• 
aarets sidste Halvdel, svares der for det paagæl• 
dende Aar kun Halvdelen af Afgiften. § 7. 
Lagtinget kan udfærdige nærmere Bestemmelser 
om Oppebørsel af Hundeafgiften. § 8. Saafremt 
skyldig H undeafgift ikke fuldstændig kan erhol• 
des ved Udpantning, kan Hunden ved Politites 
Foranstaltning aflives paa Kommunens Bekost• 
ning. § 9. Det er forbudt at holde Hunde paa 
Steder, hvor der ikke er Beboelse, medmindre 
Politiet meddeler Tilladelse dertil. Saadan Til• 
Iadelse kan kun gives, naar der skønnes at være 
Sikkerhed for, at Hunden vil blive passet forsvar• 
ligt, og Tilladelsen kan til enhver Tid tilbage• 
tages. § 10. Overtrædelse af Bestemmelserne i 
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1928 §§ l og 9 straffes med Bøde indtil 100 Kr. § 11. 
3LMarts Den, der holder løsgaaende Hunde, er ansvarlig 

for, at disse ikke bider sagesløse Personer, søn• 
derriver deres Klæder eller paa anden Maade for• 
aarsager dem Skade. Forulempes nogen paa en 
af de nævnte Maader af en Hund uden selv at 
være Skyld deri, anses Besidderen med Bøde ind• 
til 100 Kr., hvorhos han er pligtig at erstatte den 
Skade, Hunden maatte have foraarsaget, for saa 
vidt Skaden lader sig erstatte med Penge, og til 
at udrede Godtgørelse for Svie og Smerte samt 
den Lyde, der maatte være fremkommet. Har en 
saadan Hund tidligere bidt et Menneske eller voldt 
anden Skade, hvorfor dens daværende Besidder 
er blevet dømt eller har maattet indgaa Forlig 
med den forurettede, eller hvis en Hund selv 
gaar ud i Marken og jager eller bider Faar, skal 
Politimesteren paalægge Besidderen under Straf 
af Bøde indtil 100 Kr. at lade Hunden dræbe, 
naar den ikke bestandig holdes bunden eller inde, 
lukket eller forsynet med Mundkurv. Løsgaaende 
H unde, der angriber og beskadiger Husdyr og 
navnlig Faar og Lam i Ejendom, paa Indmark 
eller Hauge, kan nedskydes. Fra ovensiaaende 
Regler om Erstatningsansvar for Hunde og Ret 
til Nedskydning af saadanne gøres Undtagelser 
med Hensyn til den Skade, som de i Henhold 
til § 59 i Lov af 23. Februar 1866 om Ordnin• 
gen af Haugevæsenet tilladte Hunde første og 
og anden Gang foraarsager paa Faar under 
Fjældgang, Røgt eller Samkvem i den Hauge, 
hvor de lovlig bruges. Gør Hunden tredie Gang 
Skade, skal den afskaffes og kan nedskydes. End• 
videre kan Politimesteren paalægge den, der haJ, 
der H unde, der viser sig bidske eller glubske 
eller har den Vane at forulempe Folk ved paa 
offentlig Gade, Vej eller paa Plads at fare imod 
dem eller forfølge dem, eller som forulemper 
Kreaturer paa Marken, under Straf af Bøde indtil 
100 Kr. at lade saadanne Hunde dræbe, med• 
mindre de stadig holdes bundne eller indelukkede 
eller forsynede med forsvarlig Mundkurv. § 12. 
Den, der hidser en H und paa nogen eller und, 
lader at holde sin Hund tilbage, naar han be• 
mærker, at den anfalder nogen, straffes med Bøde 
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indtil 100 Kr. § 13. Bøder efter denne An, 1928 
ordning tilfalder Kommunekassen. § 14. Denne 3Ll>larts 
Anordning træder i Kraft den l. Januar 1929. 
Første Anmeldelse i Henhold til § l skal finde 
Sted inden den l. Februar 1929, til hvilket Tids, 
punkt Hundeafgiften for Regnskabsaaret 1929 for• 
falder til Betaling. 

Lov {Nr. 121) om Pension og Efterindo3l.Marts 
fægt for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen 
paa Færøerne. § l. Stk. l. De i Lov om 
Statens Tjenestemænd1) Nr. 126 af 27. Juni 
1927, Kap. 2-3, indeholdte Bestemmelser om 
Pension og Efterindtægt finder tilsvarende Anven' 
deJse paa fast ansatte Lærere og Lærerinder i Folke• 
skolen paa Færøerne, der afskediges fra et Tids, 
punkt efter nærværende Lovs Ikrafttræden. Stk. 
2. Pensionerne med dertil til enhver Tid knyttede 
Dyrtids, og Konjunkturtillæg udredes af den ved 
Lov Nr. 82 af 29. Marts 1893 oprettede Pensions• 
fond. Statskassen yder hertil et Tilskud paa Ha]v, 
delen af Pensionernes Grundbeløb og hele Dyr' 
tids, og Konjunkturtillægget. H ve r Kommune paa 
Færøerne indbetaler aarligt til Pensionsfonden et Beo 
løb, svarende til 4 pCt. af de i vedkommende Kom' 
mune fast ansatte Læreres og Lærerinders Lønninger 
(Grundløn + Alderstillæg); til Grundlønnen hen• 
regnes Værdien af den Læreren tilkommende F ri• 
bolig med et Beløb, der fastsættes af Skoledireb 
tionen. Stk. 3. De i Lov om Statens Tjeneste• 
mænd 1) Nr. 126 af 27. Juni 1927 § 50 arnmeldte 
Bidrag til Pensionering tilfalder Staten og Pen• 
sionsfonden med Halvdelen til hver. 2) § 2. 
Lærere og Lærerinder ved Folkeskolen paa Fær• 
øerne, der er afskedigede med Pension fra et 
Tidspunkt før nærværende Lovs Ikrafttræden, 
oppebærer vedblivende Pension i Henhold til 
Lov Nr. 82 af 29. Marts 1893, jfr. Lov Nr. 
56 af 5. Februar 1918, med Tillæg i Henhold 
til Lov Nr. 173 af l. Maj 1923 og Lov Nr. 

l) Nu Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931. 
2) J fr. U. M. Skr. 7. April 1930. 
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1928 78 af l. April 1925. Disse Pensioner med Tillæg 
3l.Marts udredes vedblivende af Pensionsfonden, saaledes 

at Statskassen refunderer Pensionsfonden Halv• 
delen af Tillæggene. § 3. Af Færøernes Lag• 
ting ydes der i 20 Aar fra l. April 1928 at 
regne et aarligt overordentligt Tilskud 
paa 2000 Kr. til Pensionsfonden. Af Stats• 
kassen ydes i samme Tidsrum et aarligt 
overordentligt Tilskud til Fonden paa H 000 Kr. 
Pensionsfondens Status skal i hvert Fald hvert 
10. Aar opgøres paa forsikringsmæssig Maade. 
§ 4. De i Lov Nr. 480 af 12. September 1919 
§ 71, Stk. 7-12, indeholdte Bestemmelser finder 
Anvendelse paa de i Henhold til Lov Nr. 82 af 
29. Marts 1893 § 10 til Opyldelse af Enke• 
forsørgelsespligten tegnede Forsikringer. Præ• 
mierne udredes med de i nævnte § 71, Stk. 
9, angivne Forbehold fra nærværende Lovs 
Ikrafttræden af Statskassen. § 5. Efterindtægt 
til Læreres efterladte udredes af Kommunen, 
og Statskassen yder Tilskud hertil efter samme 
Regler, som er fastsat for Lønningen. Efterindtægt 
af Pension til Lærere udredes af Pensionsfonden, 
og Statskassen refunderer denne Halvdelen af 
Grundbeløbet og hele Dyrtids• og Konjunkturtil· 
lægget. § 6. Ved denne Lovs Ikrafttræden op• 
hæves de i Lov Nr. 82 af 29. Marts 1893 og Lov 
Nr. 56 af 5. Februar 1918 givne Bestemmelser om 
Y dels e af Tilskud til Pensionsfonden. § 7. Denne 
Lov træder i Kraft den l. April 1928. 

2. April Justitsm. Skr. ang. Statsanerkendelse af 
Føroya felag m6ti tuberklasjuku's Tuberkulose' 
station. I den i Aaret 1927 afholdte ordentlige 
Samling har Lagtinget behandlet et Andragende 
fra Føroya felag m6ti tuberklasjuku om Stats• 
anerkendelse af og Tilskud til en Tuberkuløse' 
station, som Foreningen agter at oprette paa Fær• 
øerne. Lagtinget har vedtaget indtil videre af 
Amtsrepartitionsfonden at yde et aarligt Tilskud af 
en Trediedel af 4000 Kr. til nævnte Formaal, 
dog paa Betingelse af, at der ogsaa af Statskassen 
ydes Tilskud dertil. Foranlediget heraf skal man 
meddele, at der ved Finansloven for Finansaaret 
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1928-29 ved Tekstanmærkning Nr. 4 ad § 1928 
18-VI -e Tilskud til tuberkuløses Sygebehand• 2. April 
Jing, i Henhold til § 12 i Anordning Nr. 249 af 
30. Septemper 1924, ved hvilken Anordning Lov 
Nr. 66 af 29. Marts 1924 om Statsstøtte til tuber• 
kuløses Sygebehandling udvides til at gælde for 
Færøerne, er meddelt Anerkendelse af den afFøroya 
felag m6ti tuberklasjuku oprettede Tuberkulose• 
station paa Færøerne som saadan med Ret til Til• 
skud efter Anordningens Regler dog ikke udover et 
Beløb af 1334 Kr. for det nævnte Finansaar. 

(U tr.) 

Lov for Færøerne (Nr. 101) om Jagt, 4. April 
Fuglefangst m. m. K a p i t e l l. J a g t r e t 
o g F a n g s t r e t. § l. J agtretten paa Søten·i· 
toriet ved Færøerne er med de i denne Lov fast• 
satte Indskrænkninger fri for enhver dansk U n• 
dersaat. § 2. J agtretten til Lands tilkommer Grund, 
ejeren. Lige med Grundejeren betragtes med Hensyn 
til Jagtretten Besiddere af Tjenestejord og Fæstere 
af Statens Jordegods. J agtretten paa Indsøer og 
Vandløb tilkommer den eller dem, der i Medfør af den 
gældende Lovgivning udøver Raadigheden over Van' 
det. Paa Fællig har, hvor ikke Vedtægt eller Sæd• 
vane medfører Afvigelser, enhver Ejer lige Jagtret. 
Vedtægt om Jagtens Udøvelse paa Fællig kan 
oprettes paa Grandestævne. I saadan Vedtægt 
kan fastsættes, at der i et Fællig kun til dels eller 
slet ikke maa jages. Stemmeberettigede paa 
Grandestævne angaaende Vedtægt om Jagt paa 
Fællig er samtlige Ejere. Særskilt Overdragelse 
af J agtretten kan kun ske for indtil l O A ar ad 
Gangen. Hel eller delvis Fredning for Jagt af en 
Bygds lndmark, hvori der er flere Lodsejere, kan 
vedtages paa Grandestævne. Stemmeberettigede 
ved Vedtægtens Affattelse er enhver afindmarkens 
Ejere og Kongsfæstere. Til gyldig Beslutning kræ• 
ves over Halvdelen af de stemmegivende Personer, 
som repræsenterer mindst Halvdelen af det stemme• 
berettigede Skattemarketal. § 3. Hvor ikke sær• 
lige Retsforhold medfører Afvigelse, tilkommer 
Retten til Fuglefangst i Bjerge, Urer og lignende 
Steder, herunder Retten til «omanfleyg», Ejerne af 
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1928 den gamle matrikulerede Indmark i den Bygd, paa 
4. April hvis Grund Fuglepladsen ligger. Ret til at tage 

a:hellufugl» tilkommer enhver Beboer af den Bygd, 
hvortil Pladsen, hvor Fuglen sidder, hører, men 
ingen udenfor Bygden boende. Lige med Ejere 
betragtes med Hensyn til Ret til Fuglefangst Be, 
siddere af Tjenestejord og Fæstere af Statens 
Jordegods. § 4. H vor ikke særlige Retsforhold 
medfører Afvigelse, deles Indtægt ved Fuglefangst 
i Bjerge, U r er og lignende Steder mellem de 
fangstberettigede (§ 3) efter Marketal. l samme 
Forhold deles Udgifter ved Fangsten, derunder 
til Anskaffelse og Vedligeholdelse af de til Fang• 
sten nødvendige Redskaber. § 5. Vedtægt om 
Fuglefangst i Bjerge, Urer og lignende i Fællig 
liggende Steder kan oprettes paa Grandestævne, 
overensstemmende med de i Lov om Grande, 
stævne gældende Regler. K a p i t e l 2. F r e d' 
I y s n i n g a f F a n g s t p I a d s e r m. m. § 6. 
Fuglebjerge, Urer, Holme eller lignende Steder 
samt Ederfuglevarp kan paa Begæring af enhver 
fangstberettiget eller Ejer fredlyses med den i § 
15 omhandlede Retsvirkning, naar saadant Sted 
af Færøernes Overpolitiret (jfr. Lov Nr. 164 af 
4. Juni 1924, Pkt. ll8, l. Stk.) efter optaget 
Skøn findes egnet til Fugleplads eller Ederfugb 
varp. § 7. Den, der ønsker et af de i § 6 nævnte 
Steder fredlyst, har skriftlig til Overpolitiretten 
at indgive Begæring om Fredlysning, indeholdende 
en nøje Angivelse af det paagældende Sted. Retten 
har da af egen Drift for Rekvirentens Regning i 
det til offentlige Bekendtgørelser for Færøerne 
autoriserede Blad 3 Gange at lade indrykke en 
Bekendtgørelse om, at der til et nærmere angivet 
ordinært Ting, mindst en Maaned efter sidste 
Bekendtgørelse i Avisen, vil blive udmeldt Mænd 
til i Henhold til § 6 at afgive Skøn om .Fred' 
lysningens Hensigtsmæssighed. Bekendtgørelsen 
bør endvidere opslaas i den offentlige Kund' 
gørelsestavle, jfr. Lov Nr. 59 af l. April 1912, i 
de Bygder, der ligger indenfor 15 Kilometers Af, 
stand, regnet ad Søvejen, fra det paagældende 
Steds yderste Grænse, samt desuden i andre Byg' 
der, hvis Beboere skønnes at have særlig Inter' 
esse i J agten i Nærheden af det paagældende 
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Sted. Kun Bekendtgørelsen i Avisen er en Be, 1928 
tingeise for Udmeldelsens Gyldighed. Endvidere 4. April 
berammer Retten et Retsmøde til Skønsforretnin' 
gens Afhjemling og Sagens Optagelse til Ken' 
deJse. Ved det fastsatte Ting har Retten, førend 
Udmeldelsen sker, at meddele, hvem den agter at 
udmelde, og at opfordre de mødende, der kan 
angive antagelig Interesse i Spørgsmaalet, til at 
fremkomme med deres Indsigelser mod UdmeJ, 
delsen og Bemærkninger om Fredlysningen eller 
dennes Omfang. De i Lov om Rettens Pleje 
Kap. 19 om Syn og Skøn indeholdte Regler bliver 
i øvrigt at anvende. § 8. De udmeldte Skøns' 
mænd har i Skønsforretningen at udtale sig om, 
hvorvidt det i Begæringen betegnede Sted helt 
eller delvis bør fredlyses, samt om de Grænser, 
for saa vidt disse ikke er angivet i Loven, inden' 
for hvilke Skydning m. m. bør være forbudt. 
Skønsforretningen afholdes efter 3 Dages Varsel 
til Rekvirenten eller, hvis der er flere, en af disse. 
§ 9. Overpolitirettens Afgørelse af Sagen sker 
ved en Kendelse, der kun kan paaankes med J u' 
stilsministeriets Tilladelse, j fr. Lov af 4. Juni 1924, 
Pkt. 118, 2. Stk. Overpolitiretten tilstiller Dom' 
mere n U d skrift af den afsagte Kendelse til Ting< 
læsning og tilstiller ligeledes Rekvirenten og ved' 
kommende Sysselmand en Udskrift hver. Fred, 
ningen træder i Kraft, saa snart Sysselmanden i 
Overensstemmelse med Lov Nr. 52 om Foran' 
dring i Bestemmelserne om Afholdelse af Ting paa 
Færøerne af l. April 1896 § 3 ved Grandestævne 
har fredlyst de paagældende Steder. § 10. Ud' 
meldelse, Fredlysning i Retten, Tinglæsning og 
Protokollering sker uden Betaling af Retsafgift. 
§ U. I ethvert Syssel skal Sysselmanden aarlig 
kundgøre ved Oplæsning ved Grandestævne de i 
Sysselet beliggende, overensstemmende med nær' 
værende Kapitel fredlyste Steder med Angivelse 
af de fastsatte Grænser. § 12. Naar 10 Aar er 
forløbet efter Fredlysningen, kan enhver, der kan 
paavise særlig Interesse i Fredlysningen eller Jag' 
ten i Nærheden af det paagældende Sted, forlange 
Spørgsmaalet om Fredlysningen indbragt for 
Overpolitiretten paa ny. Med Hensyn til Sagens 
Behandling gælder Reglerne i §§ 7-10. Om for' 
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1928 nøden! vil der om Sagen være at give de under 
+. April den oprindelige Fredlysningssag mødte særlige 

Underretning. I Tilfælde af Fredlysningskendcl• 
sens Ophævelse eller Forandring, foranlediger 
Overpolitiretten den fornødne Aflæsning eller 
Tinglæsning. § 13. De i Lov Nr. 52 om For• 
andring i Bestemmelserne om Afholdelse af Ting 
paa Færøerne af l. April 1896 § 3 foreskrevne 
aarlige Fredlysninger og Ophævelser af saadanne 
ved Retten bortfalder. § 14. De ved denne Lovs 
Ikrafttræden fredlyste Steder vedbliver at være 
fredede i Overensstemmelse med Reglerne i § 12 
i samme Udstrækning langs Landet som hidtil, men 
med de Forandringer af Grænsen til Havs, som 
følger af Reglerne i næste Paragraf. § 15. Ved 
fredlyst Fuglebjerg maa ingen i Tiden fra 15. 
Marts til August Maaneds Udgang skyde paa 
Søen indenfor en Afstand af 2 Sømil, regnet fra 
nærmeste Punkt af Fuglebjerget Ved fredlyst Ur 
maa i samme Tidsrum ingen skyde paa Søen indenfor 
en Afstand fra Uren af 1/2 Sømil, regnet paa oven• 
nævnte Maade. I det ovennævnte Tidsrum maa 
ej heller skydes indenfor de Grænser, som i 
Henhold til § 8 er angivet ved Skønsforretnin• 
gen. Saalænge Myggenæsholm som Helhed er 
fredlyst, maa i Tiden fra 25. Januar til 25. 
Oktober ingen skyde inde11for 2 Sømils Af, 
stand fra Holmen. Ved fredlyst Ederfugb 
varp maa i Tiden fra l. Maj til August Maa• 
neds Udgang ingen skyde indenfor 1/z Sømils Af, 
stand fra Varpet. Sidstnævnte Bestemmelse skal 
dog ikke være til Hinder for, at den jagtberetti• 
gede paa Landjorden skyder Krager, Ravne og 
andre for Ederfugle skadelige Fugle. Indenfor de 
i denne Paragraf omhandlede Grænser og Tids• 
rum er det forbudt ved unødvendig Tuden med 
Dampfløjten eller anden unødvendig Støj - der• 
under støjende Fangstmaader - at forstyrre Fugle• 
nes Fred. § 16. Jagt og Fuglefangst skal være 
forbudt paa Søn• og Helligdage. Det skal være 
forbudt Personer under 16 Aar paa egen Haand 
at drive J agt. K a p i t e l 3. F o r b u d n c 
Fangstmaader. § 17. Det skal være for• 
budt at fange Fugle paa Landjorden ved Hjælp 
af udspredte Garn eller med udsatte Kroge eller 
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ved kunstigt Lys. Sidstnævnte kan dog bruges 1928 
ved Fangst af Skrofens Unge (lira). Endvidere 4. April 
skal det være forbudt i Fuglepladserne at drive 
Fangst paa en saadan Maade, at Fuglepladsernes 
faste Bestand af Fugle derved udsættes for varig 
Formindskelse. K a p i t e l 4. F r e d n i n g a f 
V i l d t. § 18. Overalt paa Landjorden (hw 
under alle ferske Vande), i Fjorde, Vige og 
Sunde samt paa Havet, saa langt Søterritoriet 
gaar, skal nedennævnte Dyr og F ugle være fredede 
mod Jagt og Fangst i de for hver især angivne 
Tider, begge de anførte Dage medregnede. Hele 
Aaret: Ederfuglen (æ5an), Storkjoven (skugv• 
urin), den rodstrubede Lom (16murin), Svanen 
(svanurin), Graagaasen (grågåsin), Rypen (rypan), 
Strandskaden (tjaldri5), Regnspoven (sp6gvin), 
Stæren (starin) og alle Landfugle, der er mindre 
end den. Fra l. Februar til 31. Oktober: Haren, 
jfr. dog § 20, Knortegaasen (helsingagåsin) og 
Bramgaasen (bramgåsin). Fra l. Marts til 15. 
September: Brokfuglen (16gvin), Bekkasinen 
(myrusnipan), Sildemaagen (likkan), Ternen 
(teman) og Skrofen (skråpurin). Dog skal det 
uden Hensyn til denne Fredning være tilladt 
Brugeren af Ejendom i Indmarken at nedlægge 
Sildemaagen paa den paagældende Ejendom ved 
Skydning. Fra l. Marts til August Maaneds Ud, 
gang: Stokanden (villdunnan), Skalleslugeren 
(topåntin), Tejsten (teistin), Kjoven (tj6gvin) og 
Fjeldduen (blådugvan). § 19. Den i forrige 
Paragraf paabudte Fredning omfatter tillige det 
fredede Vildts Yngel, Æg og Reder. Dog skal det 
være den jagtberettigede tilladt at tage Skrofens 
Unger. § 20. Efter Indstilling af Lagtinget skal 
Landbrugsministeren være bemyndiget til for et 
Tidsrum af indtil 3 Aar at forlænge de i dette 
Kapitel fastsatte Fredningstider eller paabyde fuld, 
stændig Fredning af den paagældende Dyreart. 
Indenfor et bestemt begrænset Omraade (en Ø 
eller en Del af en Ø) kan Haren helt fredes for 
et eller to Aar ad Gangen ved Beslutning af 
Lagtinget, efter Andragende af et Kommunalfor' 
standerskab, og efter at der er indhentet Erklæring 
om Sagen fra samtlige Kommunalforstanderskaber 
paa vedkommende Ø. Lagtinget kan ligeledes 
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1928 efter Andragende fra et Kommunalforstanderskab fast• 
·!.April sætte Fredningsbestemmelserne for bestemte Dyre• 

arter paa bestemte Pladser eller Omraader udenfor 
de i Kapitel 2 omhandlede fredlyste Fangstpladser 
efter indhentet Erklæring fra de paagældende 
Kommunalforstanderskaber. De af Lagtinget fast• 
satte Fredningsregler skal ved Amtmandens For• 
anstaltning kundgøres i det til offentlige Bekendt• 
gøreiser paa Færøerne autoriserede Blad. § 21. 
Intet Vildt - derunder Yngel og Æg -, for 
hvilke der er fastsat Fredningsbestemmelser, maa 
i frisk Tilstand falbydes, sælges, indføres eller 
forsendes førend Dagen efter den paagældende 
J agttids Begyndelse og ikke længere end 8 Dage 
efter dens Udløb. § 22. Landbrugsministeriet 
skal være bemyndiget til i videnskabeligt eller 
almennyttigt Øjemed at indrømme bestemte Per• 
soner paa begrænset Tid Fritagelse for Bestem• 
meJserne i §§ 18 og 19, j fr. § 20. K a p i t e l 5. 
S t r a f o g P a a t a l e. § 23. Enhver, der ube, 
retliget jager i fredlyst Fuglebjerg, Ur, Holm eller 
Ederfuglevarp enten ved Skydevaaben eller paa 
anden Maade, eller som der træffes med J agtred• 
skaber, eller som skyder ind i fredlyst Plads, straffes 
med Bøder fra 50 til 500 Kr. Den, der i øvrigt 
uden Hjemmel færdes i fredlyst Fugleplads, straf• 
fes med Bøder fra 10 til 100 Kr. § 24. Med 
Bøder fra 10 til 50 Kr. straffes den, der fanger 
eller dræber Storkjoven eller den rodstrubede 
Lom, ødelægger deres Reder, borttager eller ind• 
samler deres Æg eller Yngel eller falbyder, køber, 
indfører eller forsender Fuglene eller deres Æg. 
§ 25. Med Bøder fra 5 til 100 Kr. straffes den, 
der - j fr. dog § 23 - driver Jagt paa noget Sted, 
hvor J agtret ifølge denne Lovs Bestemmelser eller 
ifølge Vedtægt paa Grandestævne ikke tilkommer 
ham, eller som uden Hjemmel færdes med Jagt• 
redskaber paa saadant Sted i Ind, eller Udmark, 
eller som paa fremmed J agtomraade bemægtiger 
sig Vildt, som han har saaret paa eget J agt. 
omraade. § 26. Ligeledes rned Bøder fra 5 til 
50 Kr. straffes den, der i øvrigt overtræder nogen 
af de i denne Lov indeholdte Forbudsregler eller 
nogen i Henhold til denne Lov oprettet Vedtægt 
eller foreskreven Bestemmelse. § 27. Ved Fastsæt• 
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teJsen af Bøderne efter denne Lov betragtes det 1928 
som skærpende Omstændighed, at den ulovlige 4. April 
J agt er udøvet af flere i F oreni11g, at den ulovlige 
J agt er udøvet paa Søn• eller Helligdage, at Æg 
er indsamlet paa Steder, hvor F ugle bygger 
kolonivis, og at den paagældende forhen har gjort 
sig skyldig i Jagtforseelse. Er der ved den ulov• 
lige J agt fanget eller dræbt Vildt, vil paagæ], 
d ende være at idømme i Tillægsbøde : for hver 
Storkjov og Lom 30 Kr., for hver Ederfugl og 
Svane 15 Kr., for hver Hare, Graagaas, Knorte• 
gaas, Bramgaas og Rype 5 Kr., for hver af de 
øvrige i § 18 angivne fredede F ugle 2 Kr. og for 
enhver anden Fugl med Undtagelse af Rovfugle, 
Krager og Ravne l Kr. Den skyldige er derhos 
i alle Tilfælde pligtig at erstatte Værdien 
af det paa Landjorden (derunder ferske Vande) 
dræbte eller fangne Vildt, for saa vidt det ikke 
ufordærvet kan afleveres til rette vedkommende. 
Det ulovlig dræbte eller fangne Vildt, der ikke 
tilfalder nogen Ejer, skal ved Dommen erklæres 
forbrudt. Naar nogen efter to Gange at være 
straffet for ulovlig Jagt, atter gør sig skyldig deri, 
kan endvidere de ved den ulovlige Jagt benyttede 
Jagtredskaber, hvad enten de tilhører ham selv 
eller af andre er overladt ham til Brug, ved Dom• 
men erklæres forbrudte. Kan J agtredskaberne 
ikke skaffes til Veje, eller kan de af anden Grund 
ikke forbrydes, skal vedkommende i Stedet for 
dømmes til at betale et af Retten bestemt Beløb, 
dog ikke under 50 Kr. § 28. Bøder, der ud, 
redes for Overtrædelse af denne Lov, saavel som 
hvad der maatte indkomme ved Salg af forbrudte 
Jagtredskaber og Vildt, tilfalder, naar Forseelsen 
er begaaet paa Landjorden eller ved Skydning 
eller u nød vendig Støj paa Søen ved fredlyst 
Fugleplads (§ 15), den kommunale Hjælpekasse 
(Anordning Nr. H af 25. Februar 1914) for det 
Sogn, hvor Forseelsen er begaaet, eller hvor 
vedkommende Fugleplads er beliggende. Er For' 
seelsen begaaet til Søs under andre Omstændig• 
heder, tilfalder Bøde m. v. Hjælpekassen i det 
Sogn paa Færøerne, hvor den skyldige hører 
hjemme. Er Lovovertræderen i sidste Fald bosat 
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1928 udenfor Færøerne, tilfalder Bøden Amtsfattigkas' 
1. April sen. Forfølges Sagen som borgerlig Retssag, til• 

falder Bøde m. v. dog i alle Tilfælde Sagsøgeren. 
§ 29. Er Jagtforseelse begaaet af Børn under H 
Aar med Vidende af Forældre eller dem, 
der træder i Forældres Sted, anses disse, som om 
de selv havde begaaet den ulovlige Handling. 
Det samme gælder, naar disse af Børn modtager 
Udbytte af ulovlig Jagt. § 30. Det skal være 
Pligt for de Personer, der som Lodser eller kendte 
Mænd bistaar fremmede Skibe, at gøre Skibsføre• 
ren opmærksom paa de bestaaende Forbud mod 
Skyden, T uden med Dampfløjte m. m. udfor 
fredlyst Fuglebjerg, Ur, Holm eller EderfugJe, 
varp. Har Lodsen forsømt dette, bliver han at 
straffe for de Overtrædelser af nævnte Forbud, 
som begaas af Personer om Bord paa Skibet, inden 
Lodsen er affærdiget fra dette. § 31. Sager angaaende 
Overtrædelser af denne Lovs §§ 15-21, 23 og 
21 behandles som Politisager og forfølges, selv 
om ingen Begæringer herom fremkommer. Den, 
der ved en saadan Overtrædelse mener sig for• 
urette!, kan dog vælge selv at forfølge Sagen 
overensstemmende med Reglerne om den borger• 
lige Retspleje, hvilken Fremgangsmaade ogsaa 
staar ham aaben, hvis det offentlige i givet Til, 
fælde ikke maatte finde Anledning til at rejse Til• 
tale. Alle andre Overtrædelser af denne Lov er 
Genstand for privat Forfølgning overensstem• 
mende med Reglerne om den borgerlige Rets• 
pleje. Beføjet til at paatale saadanne Overtræde!• 
ser er enhver jagt• eller fangstberettiget, hvis Ret 
er krænket. Er der ved en Overtrædelse, som er 
Genstand for privat Forfølgning, tillige begaaet 
en Forseelse, der skal forfølges af det offentlige, 
bliver Sagen, naar dette af den private begæres, som 
Helhed at forfølge af det offentlige. Paatale efter 
denne Lov kan ikke finde Sted, naar et Aar er 
forløbet, efter at Forseelsen er begaaet. Sagerne 
behandles udenfor Sydstrømø Præstegæld ved 
Sysselels Politiret § 32. Denne Lov træder i 
Kraft den l. Juli 1928, fra hvilken Tid Jagtlov 
for Færøerne af 23. April 1897 ophæves. 
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Lov (Nr. 103) om Begunstigelser for 1928 
Driftslaaneforeninger for mindre J ordbrugere 4. April 
paa Færøerne. § l. Finansministeren bemyndi· 
ges til af Stats•Laanefondens Midler i hvert af 
Finansaarene 1928-29 og 1929-30 at anvende 
indtil lO 000 Kr. til Udlaan til Driftslaaneforenin• 
ger for mindre Jordbrugere paa Færøerne. Laan 
kan kun ydes til Driftslaaneforeninger, hvis Vedlæg• 
ter stadfæstes af Landbrugsministeren i Henhold til 
den i § 2 givne Bemyndigelse.') § 2. Land• 
brugsministeren kan meddele Stadfæstelse paa 
Vedtægter for Driftslaaneforeninger for mindre 
Jordbrugere paa Færøerne, naar Vedtægterne 
indeholder følgende Bestemmelser: a. Forenin• 
gens Formaal skal udelukkende være at yde For• 
eningens Medlemmer Laan til Indkøb af Heste, 
Kvæg, Faar, Svin og Geder samt af Arbejdsvogne 
og Landbrugsredskaber. Laanene skal kunne ydes 
til Medlemmerne enkeltvis eller til flere Medlem• 
mer i Forening. b. Ved Optagelse som Medlem 
af Foreningen skal ethvert Medlem tegne en Ga• 
ranti for Foreningens Forpligtelser paa mindst 25 
Kr. og ikke over 500 Kr. c. U dlaan maa kun 
ske til Medlemmer, der er T ro besiddere eller er 
Ejere eller Brugere af anden Tord, der anvendes 
til Landbrug, og hvis Værdi ifølge den i Henhold 
til Lov angaaende en ny Skyldsætning af J orderoe 
paa Færøerne af 29. Marts 1867 foretagne Taksa• 
tion ikke overstiger 12 000 Kr. For saa vidt ved• 
kommende Ejers eller Brugers J ord ikke maatte 
være takseret, foretages Taksation paa den i § 6 
i Lov for Færøerne af 20. April 1926 om Udskift, 
ning foreskrevne Maade. Til et Medlem maa 
ikke udlaanes et større Beløb end l 000 Kr. 
Laanet skal tilbagebetales i Løbet af 3 Aar. l 
øvrigt fastsætter Bestyrelsen Størrelsen af Laanene 
samt Vilkaarene for disse og for deres Tilbage• 
betaling. d. For saavidt der som Følge af Ud• 
laan til Medlemmerne ved et Regnskabsaars Slut• 
ni n g fremkommer Underskud, bæres Halvdelen 

l) Ved Lov Nr. 52 af 21. Februar 1930 udsattes Revisionen 
til 1930 og for Finansaaret 1930--31 bevilgedes indtil 
10.000 Kr. Ifølge Lov Nr. 21 af 11. Februar 1931 kan 
der i hvert af Finansaarcne 1931-32 til 1934-35 anvcn~ 
des et Beløb af indtil !0.000 Kr. 
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1928 af det Underskud, der hidrører fra Tab paa Ud, 
+.April Jaan til Medlemmer, af Stats,Laanefonden eller 

Statskassen og udbetales kontant til Foreningen 
eller afskrives paa Gælden til Stats,Laanefonden 
efter Finansministerens nærmere Bestemmelse. I 
øvrigt fordeles og indkræves Underskuddet hos 
Medlemmerne efter nærmere i Vedtægterne fast, 
satte Regler. e. Foreningens Tilgodehavende 
hos Medlemmerne kan inddrives ved Udpantning. 
f. Ingen Forandring maa foretages i Foreningens 
Vedtægter uden Landbrugsministerens Samtykke. 
g. Foreningen skal hvert Aar til Landbrugsmini, 
steren indsende Beretning om Foreningens Virk" 
somhed og er pligtig at meddele Landbrugsmini, 
steren alle Oplysninger, som han maatte forlange 
angaaende Foreningens Virksomhed og Forhold, 
samt underkaste sig Ministerens Tilsyn med, at 
Foreningen ledes i Overensstemmelse med denne 
Lov og Foreningens Vedtægter. h. Saafremt 
Foreningen ved Opløsningen maatte være i Gæld 
til Stats,Laanefonden, udkræves Finansministerens 
Godkendelse af den vedtagne Beslutning om For, 
eningens Opløsning. § 3. Laanet til en For, 
ening maa ikke overstige den tegnede Garanti, 
kapital, jfr. § 2, Litra b. Laanene, hvis Størrelse 
i øvrigt fastsættes af Landbrugsministeren, for' 
rentes med 41/2 pCt. aarlig, er afdragsfri i et Aar 
og afdrages derefter med 1/10 aarlig. For Laanenes 
Tilbagebetaling samt Betaling af Renter hæfter 
overfor Stats,Laanefonden Foreningens Medlemmer 
hver for sig kun med et Beløb, svarende til den 
af Medlemmet tegnede Garantikapital, jfr. § 2, 
Litra b. Beløbene kan inddrives ved Udpantning. 
§ 4. Som Bidrag til Dækning af Foreningernes 
Administrationsudgifter tilskyder Statskassen et 
Beløb, svarende til Halvdelen af den aarlige Ud, 
gift dog ikke over 1/2 pCt. af Hovedstolen for 
det vedkommende Forening ydede Laan. De her, 
til medgaaende Beløb bevilges paa de aarlige 
Finanslove. § 5. Landbrugsminstereo fastsætter 
de nærmere Regler for det Tilsyn, som vil være 
at føre med, at Foreningerne anvender Laanene paa 
vedtægtsmæssig Maade og i det hele virker i 
Overensstemmelse med de i denne Lov fastsatte 
Regler og de stadfæstede Vedtægter. Landbrugs' 
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ministeren kan efter Forhandling med Finans• 1928 
ministeren standse en Forenings Virksomhed, 4. April 
naar Renter og Afdrag til Stats•Laanefonden ikke 
betales i rette Tid, eller naar Foreningen efter 
hans Skøn ikke længer opfylder denne Lovs 
Betingelser, ikke styres paa vedtægtsmæssig Maade, 
eller Misligheder i Styrelsen finder Sted. Finans• 
ministeren træffer da Bestemmelse om Afviklingen 
af Foreningens Forpligtelser, og den beholdne 
Formue anvendes efter Landbrugsministerens Be"' 
stemmeise til Fremme af det mindre Landbrug. 
§ 6. Gældsforskrivninger for Laan, ydede i 
Henhold til denne Lov, kan tinglæses uden Ge• 
by r. § 7. Denne Lov træder i Stedet for Lov 
Nr. 192 af 14. Juli 1927 om Begunstigelser for 
Driftsiaane foreninger for mindre J ordbrugere paa 
Færøerne. For de i Henhold til Lov Nr. 192 af 
14. Juli 1927 om Begunstigelser for Driftslaane• 
foreninger for mindre J ordbrugere paa Færøerne 
oprettede Driftslaaneforeninger, vedbliver denne 
Lovs Bestemmelser at være gældende. Disse F o r• 
eninger skal dog være berettigede til uden Land, 
brugsministerens Samtykke at ændre deres Ved, 
lægter i Overensstemmelse med Reglerne i nær' 
værende Lov. For saa vidt Foreningerne for 
Landbrugsministeren godtgør, at de til Foreningen 
udstedte Garantibeviser er ændrede, saaledes at 
de kommer til at gælde for et Laan af Stats' 
Laanefonden af samme Størrelse som Garanti• 
kapitalen, skal Foreningerne endvidere være beret' 
tigede til af Stats.Laanefonden at faa et Tillægslaan, 
svarende til Forskellen mellem Garantikapitalen og 
det i Henhold til Loven af 14. Juli 1927 modtagne 
Laan. De i Henhold til Loven af 14. Juli 1927 
oprettede Foreninger er fra Finansaaret 1928-29 at 
regne berettigede til Statstilskud til Dækning af 
Administrationsudgifter i Henhold til Bestemme!• 
serne i nærværende Lovs § 1:. § 8. Denne Lov 
underkastes Revision i Lagtingssamlingen 1929 og 
Rigsdagssamlingen 1929-30. 

Lov for Færøerne (Nr. 115) om Forbud 4. April 
mod at drive Erhverv med berusende Drikke 
m. m. § 1. Al Handel med og Udskænkning af og 
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1928 overhovedet ethvert Erhverv med berusende Drikke 
4. April er forbudt. Denne Bestemmelse skal dog ikke 

være til Hinder for, at Apoteker og eventuelt 
Haandkøbsudsalg fra disse udleverer berusende 
Drikke under Iagttagelse af de Regler, som fast• 
sættes af Justitsministeren efter Samraad med 
Ministeren for Industri, Handel og Søfart,') eller 
at autoriserede Læger udleverer saadanne Drikke 
ved Sygebehandling. § 2. Det forbydes gratis 
at udskænke eller udlevere berusende Drikke i 
Forbindelse med Udøvelsen af nogen Nærings• 
virksomhed, saasom Handel, Skibsrederi, Fiskeri• 
næring, Beværtning, Gæstgiveri og Afholdelse af 
offentlig Dans eller andre offentlige Forlystelser. 
Det er altid forbudt at udskænke eller udlevere 
berusende Drikke i de paagældende Forretnings• 
lokaler og offentlige Lokaler. I offentlige Bevært• 
ningslokaler er det forbudt Gæsterne at nyde med• 
bragte berusende Drikke, og hverken Værten eller 
de, der gaar ham til Haande, maa finde sig i, at dette 
sker; ej heller maa Værten, hans Husstand eller 
Medhjælpere nyde berusende Drikke i Beværtnings• 
lokalerne. I ethvert Beværtningslokale skal der paa 
en iøjnefaldende Plads findes opslaaet et tydeligt 
Aftryk af nærværende Bestemmelse. Det skal 
være Personer, der er under 18 Aar, forbudtatindfor• 
skrive berusende Drikke, og berusende Drikke, som 
ankommer til saadanne Personer, maa ikke udleveres. 
Ingen maa være Personer, der er under 18 Aar, eller 
som er kendeligt berusede, eller som vedkommende 
vitterlig bekendt er umyndiggjorte paa Grund af 
Drikfældighed, eller utilregnelige, behjælpelig med 
at komme i Besiddelse af berusende Drikke. § 3.2) 

Det er forbudt at forskrive berusende Drikke til 
andre. Dette gælder dog ikke Bestilling af Vin 
til Nadverbrug. Personer, der driver Handel, 
Beværtning, Gæstgiveri eller Afholdelse af offent• 
lig Dans eller andre offentlige Forlystelser som Er• 
hverv eller er ansatte som Bestyrere af eller har 
anden fast Beskæftigelse ved en saadan Virksom• 
hed, maa heller ikke paa anden Maade skaffe an• 
dre saadanne Drikke tilført. Dette Forbud gælder 

') Jfr. A~ordn. 624 af 30. Nov. 1918. 
2) Jfr. Handelsm. Skr. 24. Aug. 1929. 
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ogsaa den paagældendes Ægtefælle, saa længe 1928 
Samlivet ikke er ophævet ved Separation. Det er 4. April 
forbudt at indføre berusende Drikke, medmindre 
Sendingen ledsages af Ladningsdokument, som 
tydeligt angiver Nodtageren. Indførte berusende 
Drikke Inaa kun udleveres til Modtageren eller 
til en Person, som afleverer behørig skriftlig 
F uldmagt fra denne. Berusende Drikke, som 
indføres, maa ikke udleveres, forinden Modtageren 
har forevist skriftligt Bevis for at have betalt Skat 
til Kommunen i den Skattetermin, der ligger for• 
ud for Udleveringen. § 4. Det bestemmes ved 
Anordning af Ministeren for Industri, Handel og 
Søfart, hvilke nærmere Regler, der gælder ved 
Salg af denatureret Spriritus. 1) For at drive Han• 
del med denatureret Spiritus udkræves ikke N æ• 
ringsbevis i Henhold til Lov om Ophævelse af 
den kongelige Enehandel paa Færøerne af 21. 
Marts 1855 § 10. § 5. Ved berusende Drikke 
forstaas i denne Lov alle Drikke,2) som indehol• 
der 21/.! Vægtprocent Alkohol eller derover, dog 
at Øl, som er tilvirket paa et Bryggeri i det øvrige 
Kongerige, og som ved Udleveringen fra Brygge• 
riet indeholder under 21/1 Vægtprocent Alkohol, 
under ingen Omstændigheder falder ind under 
Lovens Bestemmelser. H vad der i denne Lov 
skal forstaas ved Drikke, fastsættes ved kongelig 
Anordning. § 6. Offentlig Reklame, hvortil 
henregnes Reklamering ved Udsendelse af Reklame• 
sedler eller lignende, angaaende Salg eller U die ve• 
ring af berusende Drikke forbydes. § 7. Over• 
trædelser af denne Lov og de i Henhold til Loven 
udstedte Anordninger straffes med Bøder fra 50 
til 1000 Kr. eller, for saa vidt nogen har forband, 
let eller udskænket berusende Drikke, med Bøder 
fra 200 Kr. til 1000 Kr. Dog kan Bøden for Ovw 
trædeise af Bestemmelsen i § 2, 2det Stykke, 2det 
Punktum gaa ned til 20 Kr. I Gentagelsestilfælde 
forhøjes Bøderne. Ved Bestemmelsen af Bødens 
Størrelse bør der navnlig tages Hensyn til, hvor 

1) Anordn. Nr. 213 24. Juli 1928 om Salg af denatureret 
Spirtus og Bek. 283 af 7. Dec. 1912. 

2) Anordn. Nr. 619 af 21. Dec. 19li og Nr. 148 af 18. 
April 1923. 
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1928 meget vedkommende maa antages at have tjent 
1, April ved sin ulovlige Virksomhed, og til StorreJsen af 

den hos ham ved Undersøgelsens Begyndelse væ' 
rende Beholdning af berusende Drikke. I Til' 
fælde, hvor vedkommende tidligere har været 
dømt eller har vedtaget Bøder for Handel med 
eller Udskænkning eller Udlevering af berusende 
Drikke, skal endvidere den Beholdning, som fore' 
findes hos ham, konfiskeres. Bøderne og det 
ved Realisationen af de konfiskerede Varer ind' 
komne Beløb tilfalder vedkommende Hjælpekasse. 
§ 8. Sager angaaende Overtrædelse af denne 
Lov og de i Henhold til Loven udstedte Anord, 
ningcr behandles som Politisager. § 9. Det paa' 
hviler Forstanderskaberne for Landkommunerne 
samt Byraadet for Thorshavn Kommune i For' 
bindeise med Politiøvrigheden at vaage over, at 
denne Lov ikke overtrædes, og naar vedkommende 
kommunale Raad forlanger det, skal Sag anlægges 
i Anledning af en saadan Overtrædelse. § 10. 
Denne Lov træder i Kraft den l. Juli 1928, fra 
hvilken Dag Lov for Færøerne Nr. 27 om For' 
bud mod at drive Erhverv med berusende Drikke 
m. m. af 30. Januar 1923 ophæves. De i Henhold 
til Lovene for Færøerne om Forbud mod at drive 
Erhverv med berusende Drikke m. m. af 21. De' 
cemher 1917 og 30. Januar 1923 udfærdigede For' 
skrifter forbliver, i det Omfang de endnu er gæ], 
dende, i Kraft, indtil anden Bestemmelse træffes. 
Loven bliver at forelægge til Gennemsyn for lag' 
tinget i Samlingen 1932 og for Rigsdagen i Sam' 
lingen 1932-33. 

3. Maj Bek. (Nr. 157} om Lempelser i Sømands' 
lovens Regler om Styrmænd i Fiskerfartøjer. 
I Medfør af § 18, l Stykke, i lov om Sønæring 
af 28. Februar 1916 med senere Ændringer') fast' 
sættes herved følgende lempelser med Hensyn til 
de i Lovens § 18 omhandlede Krav om Styrmænd 
i Fiskerfartøjer i Fart udenfor de i §§ 16 og 17 
nævnte Farvande samt om Styrmænd i Damp' og 

l) Bek. Nr. i4 af 31. Marts 1928 (ikke optaget i nærvæ~ 
rende Samling.) 
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Motorfiskerfartøj af over 50 Tons Brutto. For 1928 
ethvert Fiskerfartøj i Fart paa Atlanterhavet Nord 3. Maj 
for 35° N. Brd. og Vest for Meridianen paa 30° 
V. Lgd. saavel som i den tilgrænsende Del af 
Ishavet anses Kravet om Styrmænd efter Sonærings' 
lovens § 3 som fyldestgjort, naar der haves i Skib 
af ikke over 300 T o ns Brutto en Bedsternand 
med Bevis som Fiskeskipper af l. Klasse og i 
Skib af over 300 Tons Brutto to Bedsternænd, 
hvoraf en med Bevis som Fiskeskipper af l. 
Klasse og en med Bevis som Fiskeskipper af 2. 
Klasse. For Damp' eller Motorfiskerfartøjer i 
Fart paa Nord' og Østersøen eller paa Atlanter• 
havet N ord for 35° N. Brd. og Øst for Meridia• 
nen paa 30o V. Lgd. saavelsorn i den tilgrænsende 
Del af Ishavet anses Kravet om Styrmænd efter 
Sønæringslovene § 3 som opfyldt, naar der haves 
i Skib af ikke over 300 Tons Brutto en Bedste' 
mand med Bevis som Fiskeskipper af 2den Klasse 
og i Skib af over 300 Tons Brutto to Bedste' 
mænd med Bevis som Fiskeskipper af 2den Klasse. 
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. 

Bek. om Tillæg til den af Justitsministeriet 5. Maj 
under 23. Maj 1882 stadfæstede Sundhedsved• 
tægt for Thorshavn. (Tilføjet denne). 

Bek. om de ved Lov Nr. 121. af 31. Marts 8. Maj 
1928 indførte ændrede Pensionsregler for 
Lærere og Lærerinder i Folkeskolen paa 
Færøerne. Efter Bestemmelserne i Lov N r. 82 
af 29. Marts 1893 og Lov Nr. 56 af 5. Februar 
1918 var Pensionsforholdene for Lærere og Lærer' 
inder i Folkeskolen paa Færøerne i Hovedtræk 
ordnet paa følgende Maade : Pensionerne udrede• 
des af en Pensionsfond, til hvilken der ydedes 
Tilskud af Kommunen, Lagtinget og Statskassen. 
Pensionsretten indtraadte først efter 10 Aars 
Tjeneste og omfattede kun Egenpension, ikke 
Enkepension. Pensionen beregnedes efter de sid' 
ste 5 Aars. Gennemsnitsindtægt efter det fyldte 
30te Aar efter de i Pensionsloven af 5. Januar 
1851 § 3 fastsatte Regler. Lærerne var pligtige at 

Il-14 
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1928 sikre deres Enker en Overlevelsesrente svarende 
8. Maj til 1/• af den pensionsgivende Lønning. Medens 

disse Bestemmelser har Gyldighed, for saa vidt 
angaar færøske Folkeskolelærere og ,]ærerinder, 
der er afskedigede med Pension fra et Tidspunkt 
før l. April 1928 at regne, er det ved Lov Nr. 
121 af 31. Marts 1928 fastsat, at færøske Folke' 
skolelærere og •lærerinder, der afskediges fra l. 
April1928 at regne eller senere, saavel som Læreren• 
ker, som bliver pensionsberettigede fra l. April 1928 
eller senere, faar deres Pension fastsat i Overens' 
stemmeise med Tjenestemandslovens Regler') paa 
lignende Maade som Folkeskolelærerne i det øv. 
rige Kongerige. Til nærmere Oplysning angives 
her Hovedbestemmelserne i de paagældende Reg• 
ler i Tjenestemandsloven. A. E g e n p e n s i o n. 
Egenpension tilkommer Tjenestemænd, der afske• 
diges paa Grund af Alder eller anden utilregnelig 
Aarsag. En Tjenestemand er berettiget til at 
søge sin Afsked paa Grund af Alder, naar han 
er fyldt 65 Aar og forpligtet dertil, naar han er 
fyldt 70 Aar. Pensionsretten indtræder efter ved' 
kommende Lærers eller Lærerindes fyldte 30te 
Aar. Egenpension beregnes i Almindelighed efter 
Gennemsnittet af den Lønningsindtægt, som ved, 
kommende har oppebaaret i de sidste 3 Aar før 
Afskedigelsen, eller hvis den paagældende har 
været i Tjeneste mindre end 3 Aar efter det 30te 
Aar, Gennemsnittet af Indtægten i dette Tidsrum. 
Naar Afskedigelsen finder Sted med 70 Aars 
Alderen er det Indtægten paa dette Tidspunkt, 
der lægges til Grund. Til Lønningsindtægt, som 
kommer i Betragtning ved Pensionsberegning, 
henregnes : a) Grundløn med Alderstillæg og 
Erstatning for Naturalydelser, der er eller har 
været tillagt Stillingen som LønningsdeL b) per• 
sonlige Tillæg, dog kun for saa vidt de er tilstaa• 
ede som Erstatning for en bortfalden pensions' 
givende Indtægt. c) saadanne N aluralydelser 
(saasom Brugen af Tjenestejord, fri Bolig og 
Brændsel), der udtrykkelig er tillagt vedkommende 
som Lønning eller LønningsdeL 

Pensionens Størrelse bestemmes saaledes, at 
en Pensionsalder af: 

l) Jfr. nu Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931. 
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indtil2 Aar giver 1/w afPensionsindt.iPension 
over 2 4 2/w ' i 

4 7 3ho 
7 10 4ho ' 

10 15 5/w • 
15 17 31/60 

17 19 32
/60 ' 

19 21 33/60 ' 

21 23 34/60 ' 

23 25 35
/60 ' 

25 27 36/60 ' 

27 28 37/60 ' 

28 29 38
/60 ' 

29 30 39
/60 ' 

30 Aar . 40/6o ' 

Særlige Regler er derhos gi ve t med Hensyn 
til : l) fuld Pension ('/3 af Pensionsindtægten) 
i Tilfælde, hvor den paagældende afskediges paa 
Grund af Tilskadekomst i Tjenesten (Tjeneste' 
mandslovens § 56). 2) lavere Pension for kvinde• 
lig Tjenestemand, der er gift med en Tjeneste• 
mand (Tjenestemandslovens § 58). 3) Ventepenge 
(eventuelt efterfulgt af Pension) for Tjenestemænd, 
hvis Stilling inddrages (Tjenestemandslovens § 59) 
samt 4) om Bortfald af Pension (Tjenestemands• 
lovens § 62). B. E n k e p e n s i o n. Efter den 
almindelige Regel i Tjenestemandslovens § 64 
udgør Enkepensionen: a) Naar Manden endnu 
ikke var pensionsberettiget eller ikke havde op• 
naaet en Pensionsalder af over 5 Aar 1/s af Man• 
dens Lonningsindtægt, henholdsvis Pensionsindtægt. 
b) N a ar Mandens Pensionsalder var over 5 Aar 
1/3 af Mandens Pensionsindtægt. En særlig Regel 
for Beregning af Enkepension, naar Manden er 
omkommet ved Udførelsen af sin Tjeneste, er 
afgaaet ved Døden som Følge af Tilskadekomst 
i Tjenesten, eller naar han har været pensioneret 
paa Grund af saadan Tilskadekomst, er givet i 
Tjenestemandslovens § 66 c. Der er givet særlige 
Regler om Nedsættelse af Enkepensionen, hvis 
Enken er mere end 20 Aar yngre end Læreren. 
Uberettigede til Pension er Læreres Enker, hvis 
Ægteskab er indgaaet efter Mandens 60. Aar eller 
paa hans Dødsleje eller efter at han var afskediget 

1928 
8. Maj 
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1928 med Pension, eller hvis Ægteskabet var aldeles 
8. Maj ophævet inden Mandens Død. For saa vidt Enken 

selv er eller efter Dødsfaldet bliver ansat i en Stilling, 
der giver Adgang til Pension, tilkommer der hende 
kun det halve af den sædvanlige Enkepension. Enken 
harendvidere Ret til nærmere bestemte Pensionstillæg 
for hvert Barn, overfor hvilket hun har Forsørge], 
sespligt Regler om Bortfald af Enkepension 
findes i Tjenestemandslovens § 68. C. E f t e r' 
i n d t æ g t. Enken efter en Lærer eller pensio' 
neret Lærer er berettiget til i 3 Maaneder efter 
Mandens Død som Efterindtægt at oppebære 
maanedlig 1/12 af Mandens Løn eller Pension. 
Samme Ret tilfalder den paagældendes uforsørgede 
Børn under 18 Aar, naar Enke ikke efterlades, 
samt uforsørgede, forældreløse Børn under 18 
Aar efter en kvindelig Tjenestemand. D. P e n' 
s i o n s b i d r a g. Som Bidrag til Dækning af 
Udgifterne ved Pensioneringen afkortes der efter 
Tjenestemandslovens § 50 3 pCt. i den enhver 
Lærer eller Lærerinde tillagte Lønningsindtægt 
En Lærer eller Lærerinde, der afskediges uden 
Pension (udenfor Tilfælde af Embedsfortabelse 
el. lign.) har Ret til at faa de erlagte Pensions' 
bidrag tilbagebetalt, dog uden Renter. Den Læ, 
rerne i Henhold til § IO i Lov af 29. Marts 1893 
paahvilende Forpligtelse til at sikre deres Enker 
Overlevelsesrenter bortfalder. De af Lærerne til 
Opfyldelse af Enkeforsørgelsespligten tegnede 
Overlevelsesrenter forbliver i Kraft og de af Læ, 
rerne til samme Formaal til Raadighed stillede 
Forsikringsdokumenter eller andre Værdipapirer 
forbliver til Raadighed paa de hidtil gældende 
Betingelser i det Omfang, i hvilket de tjener til 
Dækning af den pligtige Enkeforsørgelse. Disse 
Forsikringer eller Værdipapirer skal efter de hid, 
til gældende Regler træde i Stedet for en til det 
pligtige Enkeforsørgelsesbeløb svarende Del af 
Enkepensionen efter heromhandlede Lov, naar 
Læreren afgaar ved Døden efterladende sig Enke, 
men Præmierne for de p l i g t i g e Forsikringer 
betales af Staten og ikke af Læreren, jfr. neden' 
for. De fornødne Beregninger til Regulering af 
Enkeforsørgelsen efter Tjenestemandslovens Reg' 
ler vil blive foretaget af Statsanstalten for Livs' 
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forsikring. Skemaer til Brug ved Beregningens 1928 
F oretageise er af Undervisningsministeriet tilstillet 8. Maj 
Færø Amts Skoledirektion til Udfyldning ved 
Direktionens Foranstaltning. Reguleringen fore' 
tages af Færø Amts Skoledirektion paa Grundlag 
af de i Tjenestemandslovens § 71 givne Regler, 
af hvilke man fremhæver følgende: I. Enke' 
forsørgelsespligten har været dækket ved pligtig 
livsvarig Overlevelsesrente tegnet paa de Tids' 
punkter, Enkeforsørgelsespligten indtraadte, respeb 
tive forøgedes, og mod livsvarig Præmie. I saa' 
danne Tilfælde overtager Staten hele den frem' 
ticlige Præmiebetaling fra l. Forfaldsdag efter l. 
April 1928. II. Enkeforsørgelsespligten er fy[, 
destgjort ved anden Art af Forsikring, saaledes at 
Værdien af den fremtidige Præmiebetaling, der 
kommer til at paahvile Staten, er s t ø r r e end 
for den under I. omtalt normalt tegnede pligtige 
Overlevelsesrente. l saa F al d skal vedkommende 
Lærer godtgøre Staten Forskellen, der beregnes af 
Statsanstalten for Livsforsikring, derved at han 
betaler et tilsvarende Antal af de først forfaldende 
Præmier, og Staten overtager fors! derefter den 
resterende Del af Præmiebetalingen. III. Enke, 
forsørgelsespligten er fyldestgjort paa en saadan 
Maade, at Værdien af den fremtidige Præmiebetaling, 
der kommer til at paahvile Staten, er m i n d r e end 
for den under I. omtalte normalt tegnede pligtige 
Overlevelsesrente. l disse Tilfælde skal Læreren have 
godtgjort Forskellen, der beregnes af Statsanstalten 
for Livsforsikring, derved at en tilsvarende Del 
af det pligtige Beløb noteres som frivilligt. Denne 
frivillige Del tjener til at forøge Enkens Pension 
udover den i Tjenestemandsloven fastsatte Stør' 
relse af Enkepensionen. Til nærmere Oplysning 
om de heromhandlede Tilfælde, anføres følgende 
Eksempler: a) En Lærer har tegnet en pligtig 
Overlevelsesrente paa 500 Kr., for hvilken Præmie' 
betalingen ophører den l. April 1915. Af Statsan' 
stalten for Livsforsikring foretages herefter en Bereg' 
ning af Forskellen mellem Værdien af den Præmie' 
betaling, der skulde være erlagt for en normalt tegnet 
Overlevelsesrente imod livsvarig Præmie, og V ær' 
dien af de Præmier, der skal betales indtil l. 
April 19±5 af den tegnede Overlevelsesrente. 
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1928 Af det pligtige Enkeforsørgelsesbeløb, 500 Kr., 
8. Maj noteres paa Grundlag af den foretagne Beregning 

et Beløb paa f. Eks. 20 Kr. som frivilligt. Naar 
Læreren afgaar ved Døden efterladende sig Enke, 
vil der i Enkepensionen aarligt blive afkortet 
500 Kr. - i Stedet for hvilket Beløb Udbyttet 
af Overlevelsesrente træder - + det som frivillig 
noterede Beløb 20 Kr. eller 480 Kr., saaledes at 
den paagældende Enkes samlede Pension og U d' 
bytte af Overlevelsesrenten bliver 20 Kr. større 
end den Pension, der efter Tjenestemandslovens 
almindelige Regler vilde tilkomme hende. b) En 
Lærer har været pligtig at sikre sin Enke en 
Overlevelsesrente paa 350 Kr. aarlig. Han har 
fyldestgjort Enkeforsørgelsespligten ved at tegne 
en Livsforsikring paa 5250 Kr. Præmiebetalingen 
for denne ophører den l. April 1940. Efter den 
af Statsanstalten for Livsforsikring paa lignende 
Maade som i det under a) anførte Eksempel 
foretagne Beregning noteres aarligt et Beløb paa 
20 Kr. som frivilligt. Naar Forsikringssummen ved 
Lærerens Død forfalder til Udbetaling, kan Enken 
vælge, om der for Beløbet skal købes en Livrente eller 
Værdipapirer (Kreditforeningsobligationer). Købes 
der en Livrente tilfalder h e l e Udbyttet af denne 
Enken, og i Pensionen afkortes 350 Kr. + 20 
Kr. (det som frivillig noterede Beløb) eller 330 
Kr. Indkøbes der Værdipapirer bliver disse 
deponerede hos Pensionsfonden, og Enken faar 
udbetalt de halvaarlige Renter af Obligationerne. 
I Enkepensionen afkortes - ligesom hvis der 
indkøbes en Livrente for Forsikringsbeløbet -
350 Kr + 20 Kr. (det som frivillig noterede 
Beløb) eller 330 Kr. Havde Læreren i dette Til' 
fælde tegnet den paagældende Livsforsikring mod 
en livsvarig Præmie, vilde denne være højere end 
den tilsvarende Præmie af en Overlevelsesrente. 
Den foretagne Regulering gaar da ud paa, at 
Læreren selv i et vist Antal Aar eller Maaneder 
efter l. April 1928 skal betale Præmien af den 
paagældende Forsikring; efter dette Tidsrums For' 
løb overtages Præmiebetalingen af Staten. V ed 
Lærerens Død vil Livsforsikringskapitalen blive 
anvendt paa lignende Maade som ovenfor nævnt, 
og der vil blive foretaget det normerede Fradrag 
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i Enkepensionen. Det bemærkes, at dette Fradrag 1928 
retter sig efter, hvor stort et Beløb Læreren skulde 8. Maj 
tegne som pligtig Enkeforsørgelse efter den tidJi, 
gere Lovgivning uden Hensyn til, hvor stort et U d' 
bytte der kan skaffes Enken af den tegnede Kapi• 
tal. Vederlaget for de forøgede Udgifter, Læreren 
har paataget sig ved Tegning af Kapitalforsikring, 
haves i, at Kapitalen er i Behold ved Enkens 
Død, og at Læreren, hvis hans H u s tru dør før 
ham, kan hæve Forsikringen og faa Genkøbs• 
værdien udbetalt. IV. Enkeforsørgelsespligten er 
fyldestgjort ved Deponering af Værdipapirer, 
saaledes at Staten ikke kommer til at overtage 
nogen Præmiebetaling. Der foretages af Stats• 
anstalten for Livsforsikring en Beregning af Vær• 
dien af den Præmiebetaling, der skulde være er• 
lagt efter l. April 1928, dersom Læreren havde 
fyldestgjort sin Enkeforsørgelsespligt ved Tegning 
af en normal Overlevelsesrente. Et hertil svarende 
Beløb noteres som frivilligt. Den Del af de 
deponerede Værdipapirer, hvoraf Renten svarer 
til det som frivillig noterede Beløb, kan udleveres 
Læreren til fri Raadighed. Resten af V ærdipapi• 
rerne forbliver hos Skolefonden. 

Eksempel: En Lærer har været pligtig at 
tegne en Ov.erlevelsesrente paa 350 Kr. aarlig. 
Han har fyldestgjort denne Forpligtelse ved hos 
Skolefonden at deponere 4 pCt.s Obligationer til 
Paalydende 8800 Kr. Efter den af Statsanstalten 
for Livsforsikring foretagne Beregning noteres et 
Beløb paa 60 Kr. som frivilligt. Der kan herefter 
udleveres Læreren Obligationer til Paalydende 
1500 Kr. til fri Raadighed. Resten af Obliga• 
tionerne forbliver hos Skolefonden. I Enkepen• 
sionen afkortes imidlertid i et saadant Tilfælde 
aarlig 350 Kr. uden Fradrag. De halvaarlige 
Renter af de hos Skolefonden deponerede Obliga• 
!ioner udbetales Enken. 

Med Hensyn til Præmiebetalingens Udre• 
deJse bemærkes, at Staten, hvis Enkeforsørgelsen 
er dækket ved Tegning af O v e r l e v e l s e s , 
r e n t e , udreder Præmiebetalingen allerede fra 
første Forfaldsdag efter l. April 1928. Er Enke• 
forsørgelsen dækket ved Tegning af L i v s f o r ' 
s i k r i n g, vil Præmierne være at udrede af Læ• 
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1928 rerne, indtil Reguleringen har fundet Sted, saalc; 
8. Maj des at der efter Reguleringens Foretagelse gives 

hver Lærer en nærmere Opgørelse over Mellem• 
værendet. Hvis Lærerens Hustru, til Fordel for 
hvem Enkeforsørgelsen er sikret, afgaar ved 
Døden, saavelsom naar Ægteskabet fuldstændig 
opløses, eller naar Læreren afskediges uden Pen• 
sion, overgaar de paagældende Forsikringer til 
Lærerens fri Raadighed. Et Antal Eksemplarer af 
nærværende Bekendtgørelse medfølger til Fordeling 
blandt de færøske Folkeskolelærere og •lærerinder. 

11. Maj Bek. (Nr. 171) af Lov Nr. 108 af 29. Marts 
1924 om Toldafgift m. m. - - - § 2. Foruden 
de i den foransiaaende Tarif som fri betegnede 
Varer er endvidere følgende f r i t a g e t for Ind• 
forselstold: a. Alle Varer, der bevislig er tilvir• 
ket paa Færøerne eller i Grønland af paagældende 
Landsdeles Produkter, og som direkte indføres fra 
disse Steder. Fra Toldfriheden undtages dog 
uberedte eller beredte Ræve• og Bjørneskind samt 
Arbejder, helt eller delvis af saadanne Pelsskind. 

22. Maj U. M. Skr. vedr. Sager om Afskedigelse 
af Lærere. - - - Med Hensyn til Pensio• 
nemes Fastsættelse skal man henstille, at Af, 
skedigelsessagerne fremtidig forelægges Ministe' 
riet til Afgørelse, paa samme Maade som Tilfæl• 
det er i det øvrige Kongerige, medens Efterind• 
!ægt og Enkepensioner fastsættes af Skoledireb 
tionen. 

(U tr.) 

29. Maj Justitsm. Skrivelse om Taksterne for 
Dronning Alexandrines Hospital - - -
godkender Justitsministeriet herved - - - A. 
For Patienter, der hører hjemme i Færø Amt eller 
henligger for en færøsk Myndigheds eller for 
Statskassens Regning 4 Kr. pr. Dag.') B. F o r P a• 
tienter, der hører hjemme i det danske Monarki, 
men udenfor Færø Amt, eller hvis Ophold skal 
betales af en dansk Myndighed udenfor Færøerne 

l) J fr. J ustm. Skr. af 11. Febr. 1930 om Takster for Børn. 
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Kr. 6 pr. Dag. C. For Udlændinge 10 Kr. pr. 1928 
Dag. For Eneværelse betales 4 Kr. mere pr. Dag. 29. Maj 
D. For Børn, der indlægges sammen med Moderen, 
2 Kr. pr. Dag. Ekstra Betaling erlægges for Ope• 
rationer og Assistance ved Operationer samt for 
mikroskopiske U n dersøgeiser og lignende, der 
foretages udenfor Hospitalet.') 

(U tr.) 

Havne• og Brotakst for Midvaag Havn. 19.Juni 
(Af lignende Indhold som Taksten for Thors• 
havn af 13. Okt. 1930). 

Reglement for Forvaltningen af Vaag 19. Juni 
Havn, Trangisvaag Havn og Skopen Havn. 
(Af lignende Indhold som Reglement for Thors• 
bavn af 21. Juli 1930.) 

Anord. vedr. Indførelse af en Matrikul 22.)uni 
og Oprettelse af et Realregister for Thors• 
havn. I Henhold til §§ ±, 7, 8 og 15 i Lov for 
Færøerne af 31. Marts 1928 om Indførelse af en 
Matrikul og Oprettelse af et Realregister for Thors• 
bavn, fastsætter Justitsministeriet herved følgende: 
U s k a d e I i g h e d s a t t e s t e r. § l. Til at 
foretage Vurdering sammen med Dommeren i 
Henbold til Lovens § ±, 3die Stk. skal Dommeren 
i Reglen vælge to i Kommunen bosatte Mænd. 
Dommeren kan i Stedet for den ene af disse 
Mænd vælge en Landinspektør. l sidstnævnte 
Tilfælde er det ikke nødvendigt, at Dommeren 
selv overværer Aastedsundersøgelsen. H vor en 
Landinspektør i Forvejen bar medvirket ved den 
paagældende Udstykning, Sammenlægning eller 
lignende, kan Dommeren tage en af ham ved 
denne Lejlighed udstedt Uskadeligbedsattest for 
gyldig i saa Henseende, naar den tiltrædes af 
en af Dommeren dertil valgt Mand. Ved Vurde• 
ringen skal der tages et væsentligt Hensyn til 
J ordens Værdi, og herunder maa tages i Betragt• 

l) J fr. Just. Skr. 2. Okt. 1928 vedr. de andre Sygehuse. 
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1928 ning ikke blot sidste Købesum ved Salget af den 
22. Juni paagældende Ejendom, men ogsaa den siden da 

foregaaede almindelige Forskydning af Priserne i 
Handel og VandeL Udstedelse af Uskadeligheds, 
attest maa kun finde Sted, naar det drejer sig om 
et i Forhold til den saaledes fundne Værdi og til 
Ejendommens Areal ubetydeligt Jordstykke. Som 
Regel bør Attesten kun gives, hvor det drejer sig 
om J ordstrimlers Afgivelse til Vejanlæg, Anlæg 
af Havne og lignende offentlige Anlæg, eller hvor 
det drejer sig om aldeles ubetydelige Grænse' 
forskydninger mellem to Naboejendomme. For 
Forretningen oppebærer Vurderingsmændene, for 
saa vidt de har deltaget i Aastedsforretningen, 5 
Kr. for hver halve Dag, Forretningen varer, be' 
regnet til 4 Timer. R e a l r e g i s t e r e t. § 2. 
I Realregisteret har hvert Matr. Nr. sit Blad. 
Bladene samles i 4 Bind, omfattende Nr. 1-300, 
301-600, 601-900 og 901-1057, idet Bladene an' 
bringes i Nummerorden. Skulde paa Grund af 
Udstykning et Bind blive uforholdsmæssigt tykt, 
kan Justitsministeriet efter Indstilling af Domme' 
ren tillade en Ændring. Hvert Ejendomsblad har 
øverst paa første Side en almindelig Oversigt, 
indeholdende vedkommende Ejendoms Ejendoms' 
betegnelse og dens Navn, hvor saadant findes. 
Derefter anføres i 3 Afdelinger med Nummer' 
orden de Rettigheder m. v., der findes over Ejen' 
dommen. I 1ste Afdeling anføres alle Adkom' 
ster, ogsaa de, der er betinget af Købesummens 
Betaling, den adkomstberettigedes Navn, Dato for 
det Møde, der har fundet Sted mellem den da, 
værende Ejer og Landbrugsministeriets Udsending, 
Henvisning til Nr. paa det ved Landbrugsmini' 
steriets Foranstaltning udarbejdede Kort, Adkom' 
stens Art, Dato for dens Udstedelse og for dens 
Tinglæsning samt AreaL Der sættes særlig 
Plads til Bemærkninger. Er Adkomsten betinget, 
anføres dette under Bemærkninger. Her indføres 
tillige alle de Retshandlinger, der ophæver eller 
betinger Ejerens Ejendomsraaden, saasom Kan' 
kurs, Umyndiggørelse, Baandlæggelse o. L I 
2den Afdeling anføres alle Panterettigheder, der' 
under ogsaa Udlæg og Arrest, ved Angivelse af 
Dokumentets Karakter, dets Udsteder og den, til 
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hvem det er udstedt, Pantesum, Rentefod og 1928 
Prioritetsstilling, Læsnings og Udslettelses Dato 22.Juni 
samt eventuelle Bemærkninger. I denne Afdeling 
anføres tillige Brugs' og Lejerettigheder o. l. samt 
Overdragelsesdokumenter om endnu ikke udstyb 
kede Arealer, For' og Genkobsrettigheder. Ved 
Brugsrettigheder anføres Tidsvilbar samt Leje' og 
Forpagtningsafgift. I 3d i e Afdeling indføres Ser' 
vi tutter og Grundbyrder. V ed Aflæsning over' 
streges Indførselen i Registeret, dog saaledes, at 
dens oprindelige Indhold stadig er læselig. Der 
udstedes paa Forlangende Genparter af Ejendoms• 
bladet, affattet i samme Form som dette og be, 
kræflet af Dommeren, dog kun indeholdende de 
endnu gældende Rettigheder. Disse Genparter 
udgives i en saadan Størrelse, at de bekvemt kan 
indføjes i Skøder, Pantebreve og lign. § 3. Naar 
en Ejendoms Blad i Registeret er udskrevet, ind' 
sættes et nyt Blad i dets Sted, alene indehol• 
dende de endnu gældende tinglæste Rettigheder, 
og det udskrevne Blad henlægges i Arkivet i en 
Pakke i samme Orden, hvori de findes i Regi' 
sterct. Om den endelige Opbevaring af de saa• 
ledes samlede Blade træfferJustitsministeriet senere 
Bestemmelse. Indsættelse og Udtagning af Blade 
i Registeret maa kun foretages af Dommeren. Ryggen 
paa Registerels Bind lukkes med Laase, hvis Nøgle 
opbevares af Dommeren. Der indrettes et Ejer• 
mandsregister. G e n p a r t e r. § 4. Genparter, 
der udfærdiges i Henhold til Lovens § 8, 2det Stk., 
skrives paa hvide Folioark. Genparten skal være 
tydelig og let læselig. H vis samme Dokument 
angaar flere Matr. Numre, er det tilstrækkeligt, at 
der i Retten medbringes en enkelt Genpart. § 5. 
De i Lovens § 15 omhandlede Genparter opbe' 
vares foreløbig ved Dommerembedet Med Hen' 
syn til deres endelige Opbevaring træffer Justits' 
ministeriet senere Bestemmelse. § 6. Nærværende 
Anordning træder i Kraft den l. Juli 1928. 

Res. (Nr. 107) om Deling af Østerø 24.Juni 
Præstegæld. Efter Kirkeministeriets Indstilling 
er ved kgl. Resolution af 24. d. M. bifaldet, a t 
Østerø Præstegæld deles i tvende selvstændige 
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1928 Præstegæld, Fuglefjord og Næs Præstegæld, saa• 
2<1. J u ni ledes at Delingen straks træder i Kraft, og a t 

Funding, Andefjord, Fuglefjord, Lervig og Gøtc 
Sogne henlægges under Fuglefjord Præstegæld 
med Præstobolig i Fuglcfjord, medens Næs, Sjov 
og Ej de Sogne henlægges under N æ s Præstegæld 
med Præstobolig som hidtil i N æ s. 

25. Juni Regi. (Nr. 193) for Opmaaling ved Ud• 
skiftning paa Færøerne. I Henhold til § 11 i 
Lov Nr. 125 af 20. April 1926 om Udskiftning 
paa Færøerne fastsættes herved følgende Reglement 
for Opmaalings• og Kortarbejder i Anledning af 
Udskiftning : A. A l m i n d c l i g e B e s t c m • 
m e l s e r. l. Opmaalingen udføres som Regel 
ved en Kombination af Maalebordsmaaling og 
Længde• og Perpendikulærmaaling eller, hvis 
Forholdene taler derfor, ved Tachymetermaaling i 
Forbindelse med Længde• og Perpendikulærmaa• 
Jing. 2. Som Grundlag for Opmaalingen ud• 
føres en trigonometrisk Triangulation (med efter• 
følgende Polygonmaaling) paa Grundlag af en 
selvstændig maalt Grundlinie, medmindre Udskift• 
ningsomraadet er saa lille, at det i sin Helhed 
kan opmaales ved Polygonmaaling eller Linietrian• 
gulation. U ndtagelscsvis kan Triangulationen knyt• 
tes til Generalstabens T riangulationspunkter, for 
saa vidt Udskiftningsformanden skønner, at 
dette vil kunne udføres uden større Arbejde. 
Ved Polygonpunkternes Anbringelse tages saa vidt 
muligt Hensyn til, at de ved den endelige Ud· 
stikning af de nye Grænser og Skel bekvemt kan 
benyttes som U d gangspunkter; der bør derfor 
anbringes et rigeligt Antal af dem (se Punkt 23). 
3. Med Hensyn til den nævnte Kombination af 
Maalebordsmaaling (eventuelt T achymetermaaling) 
og Længde• og Pcrpendikulærmaaling foretages 
den mest mulige Opmaaling af Grænser og Skel 
paa Maalcbordet, medens mindre Lodder som 
Regel bestemmes ved Længde• og Perpendikulær• 
maaling ; for smalle Lodders Vedkommende maa• 
les direkte deres Bredde mindst i begge Ender. 
4. Udskiftningsformanden kan forlange, at Lods• 
ejerne under Arbejdet i Marken stiller den nød• 
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vendige Haandlangerhjælp. Under hele Opmaa• 1928 
lingen bør mindst een paalidelig Person deltage 25. Juui 
til Stadighed. 5. Under Arbejdet i Marken maa 
der drages Omsorg for, at Skade paa Marker og 
Afgrøde mest muligt undgaas. 6. Hvis de eksi• 
sierende Grænser og Skel ikke er tydeligt beteg• 
nede, maa de forud for Detailmaalingen tydeligt 
afmærkes efter Lodsejerens Paavisning. 7. Trian• 
gulations• og Polygonpunkter skal forsynes med 
varige og tydelige Mærker, for saa vidt Punktet 
ikke er et utilgængeligt Fikspunkt(Taarn, Skorsten 
e. 1.). 8. I Klippe eller større jordfaste Sten• 
blokke foretages Afmærkningen af Triangulations' 
punkter ved Boring af et ca. 5 cm. dybt Hul, 
udenom hvilket hugges en ligesidet Trekant af 
passende Størrelse. Over Hullet anbringes saa 
vidt muligt en firkantet Varde af ca. 50 cm Højde 
og Bredde. Paa dyrket Mark, afmærkes Punb 
terne med nedsatte Sten (Længde ca. 50 cm, 
Bredde ca. 20 cm eller lodretstillede Drænrør, 
saaledes at Topfladen kommer 30-50 cm under 
Jordoverfladen. I Vejkanter, Gaardspladser o. l. 
anbringes Stenene dog k tin med Topfladen ca. 5 
cm under J orden. Omkring saadanne nedsatte 
Sten pakkes godt med Smaasten, og J orden stam' 
pes fast til. Paa Veje og Gaardspladser kan 
ogsaa anvendes galvaniserede Jernrør af ca. 40 
cm Længde, som dog bør rammes helt ned i 
J ord overfladen. I øvrigt afmærkes Polygon punk. 
ter med 3 cm dybe Borehuller i Klippe, store 
jordfaste Sten, solide Skelsten eller andre Sten, 
som bør sættes ca. 50 cm ned i Jorden og rage 
ca. 5 cm. over Jorden. 9. De nævnte Afmærk' 
ningsmaader anvendes navnlig for Polygonpunk• 
ter ved Feltets Y dergrænser og langs Grænser, 
som i det væsentlige maa antages at blive bibe, 
holdt efter Udskiftningen, langs Veje, og endelig 
ved saadanne Punkter, som man vil faa Brug for 
ved Udstikning og Udmaaling af de nye Græn' 
ser. Mindre vigtige Polygonpunkter kan afmær• 
kes midlertidig som Regel ved nedrammede solide 
Pæle. 10. Alle varigt afmærkede Punkter maa 
anbringes og afmærkes saaledes, at de er beskyt' 
tede mod Ødelæggelse ved Opdyrkning, Skred, 
Elvbrud o. 1., medens der omvendt maa drages 
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1928 Omsorg for, at Mærkerne mindst muligt, navnlig 
25.Juni langs Veje, hemmer Færdselen o. L I Vinkelbog 

eller Maalebog maa føres Skitser med Beskrivelse 
af Punkternes Afmærkningsmaade og med An• 
giveise af Maal til andre sikre Punkter af Hensyn 
til deres Genfindelse eller Genafsætning efter even• 
tue! Ødelæggelse. Afmærkningen bør foretages 
før Maalingen. U. Med Hensyn til de tekniske 
Enkeltheder ved Vinkel• og Længdemaaling ved 
Triangulation og Polygonmaaling gaas frem efter 
Professor H. V. Nyholms Opmaalingslære til 
Brug ved Landindspektørernes U n dervisning i 
Landmaaling med saadanne Ændringer, som skøn• 
n es nødvendige for Færøerne. B. D e t a i l m a a' 
l i n g e n. 12. Detailmaalingen paabegyndes først 
efter, at den eventuelle Triangulation er udført, 
og for den dyrkede Marks Vedkommende helst og• 
saa efter, at Polygonmaalingen i det væsentlige er 
færdigmaalt; endelig maa Grænser og Skel saa 
vidt muligt alle være fastsiaaede og om nødven• 
digt afmærkede. l Tilfælde af Grænsetvist skal 
begge de paaviste Grænser indmaales, men kun 
midlertidig indtegnes paa Kortet med Blyant, ind• 
til Tvisten er afgjort; det mellemliggende Areal 
betegnes som omtvistet Areal. 13. Ved Detail• 
maalingen medtages Kommune• og Bygdegrænser 
samt Ejendoms' og Servitutgrænser med de Stene, 
Kors, Varder og andre T egn, som betegner disse 
Grænser. Ejendomsgrænser, der støder op til 
Udskiftningsomraadet, indmaales saavidt muligt i 
en Længde af ca. 30 m. Bebyggelse af enhver 
Art, Veje, Broer, Søer, Vandhuller, Vandløb, 
Strandlinie (Højvandslinien og, hvis det skønnes at 
være af Betydning, ogsaa Lavvandslinien), Vandfald, 
Brønde, Grøfter, Gærder, Hegn, vigtige Kraft,, 
Telegraf, og Telefon ledninger, Løbestrenge, Tov' 
baner, Stenbrud og Gruber, Fordybninger o. L 
indmaales. Desuden indmaales Grænserne for de 
forskellige Jord, og Kulturarter, Grænserne mel• 
lem dyrket og udyrket Mark og de til Fremstil• 
lingen af Værdiforholdene tydeligt tilstedeværende 
Bonitetsgrænser, medens ubestemte Bonitetsgræn• 
ser indtegnes mere skønsmæssigt i Forbindelse 
med Boniteringen. 14. Fejlgrænserne og tekni• 
ske Enkeltheder fastsættes i Overensstemmelse 
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med Professor H. V. Nyholms fornævnte Op• 1928 
maalingslærc med saadanne Ændringer, som skøn• 25.juni 
n es nødvendige for Færøerne. C. U d a r b e j' 
d e l s e a f K o r t m. m. 15. Eksisterende Kort 
kan benyttes, n a ar de efter en foretaget U oder• 
søgeise af Udskiftningsformanden maa anses for 
saa gode, at Kortets Fcil ikke kan antages at faa 
nogen Indflydelse paa Udlodningen, j fr. Lovens 
§ 58. Saadanne ældre Kort skal dog om nødven• 
digt rettes og suppleres. 16. Der tegnes et 
Originalkort paa Grundlag af Maalingen. For 
Indmark bruges som Regel Maalestok : l : 2000, 
eller hvis Omraadets Værdi eller særlig stærk 
Udparcellering nødvendiggør det l : 1000; rent und, 
tagelsesvis kan anvendes l : 500. Som Arbejdskorttil 
Arealberegningen og Udlodningen udføres det 
fornødne Antal Kopikort 17. Hvis der er ud• 
ført Triangulation og Polygonmaaling, tegnes et 
Rids over Nettet paa Millimeterpapir i passende 
Maalestok. Som T egnepapir for Originalkortet 
anvendes saa vidt muligt det glatte, engelske 
Whatmanpapir i Størrelse 66 X 100 cm. Hvis 
Kortet maa deles i flere Blade, skal de orienteres 
i nøjagtig samme Retning; de nummereres med 
Romertal. Alle Originalkort opbevares saa vidt 
muligt plane og maa under ingen Omstændig• 
heder sammenføjes. 19. K vadratnettet tegnes 
med den størst mulige Nøjagtighed med 12,5 cm 
Sider. Kvadratnettets Koordinater paaskrives ved 
Kortets Kant. X·Aksel skal være positiv mod 
Nord; Y·Aksel mod Øst. Mindre, isoleret lig. 
gende Partier kan indtegnes paa passende Sted 
paa Kortplanen, men skal i saa Fald adskilles fra 
Hovedkortet med punkteret Ramme og paaføres 
selvstændigt K vadratnet. Optrækningen af Kortet 
foretages med sort Tusch. Alt hvad der er nød= 
vendigt til Forklaring af Kortets Detailler paa• 
skrives, alle Stednavne medtages (saasom Gaard• 
navne, Navne paa Søer, Fjorde, Elve, Moser, 
Højder m. m.). Betegnelser for T riangulations• og 
Polygonpunkter paaskrives. Hvert Kortblad skal 
forsynes med Maalestok og med Nordpil (sand 
N ord) og Angivelse af Misvisningen. Kortet 
forsynes med Titel og underskrives af Udskift, 
ningsformanden, eventuelt ogsaa af Medhjælperen. 
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1928 20. Kortets Signaturer tegnes saa nær som mu• 
25. l u ni ligt efter Reglerne for Matrik ulskort eventuelt 

suppleret med de af Generalstabens topografiske 
Afdeling benyttede Signaturer for Færøerne eller 
med andre Signatnrer, som Landbrugsministeriet 
skønner nødvendige for Færøerne. 21. Original• 
kortet maa kun benyttes paa Kontoret og be• 
handles saa omhyggeligt soin muligt. Der bør 
kun foretages de strengt nødvendige Arealbereg• 
ninger paa dette Kort. Ved Forsendelse skal 
Originalkortet sammenrulles paa Stok med ikke 
under 6 cm Diameter. V cd Aastcdsforretningcr bør 
i saa stor Udstrækning som muligt en nøjagtig 
Kopi benyttes. D. A r e a l b e r e g n i n g e n. 
22. Denne foretages som angivet i Professor 
H. V. Nyholms Opmaalingslære med saadanne 
Ændringer, som skønnes nødvendige for Færøerne. 
H ve r enkelt Lod beregnes 2 Gange med Passer 
og Maalestok, med Planimeter eller med Glastavle. 
Der bør i størst mulig Udstrækning benyttes 
de i Marken tagne Maal særlig for smaa Lodders 
Vedkommende, og for lange, smalle Lodders V ed• 
kommende benyttes de direkte Maal af disse Lodders 
Bredder. Som Kontrol udfores «Lille Masse• 
beregning», og Summen af Middeltallet af de to 
Enkeltberegninger afstemmes efter Kortbladets 
samlede Areal (.:Store Masse beregning»). E. I n d ' 
tegning af Udskiftningsplanen og 
de nye Grænsers Udstikning i Mar• 
k e n. 23. De nye Grænser indtegnes i Tusch 
med lidt sværere Linier end de gamle Grænser. 
De skygges med Farve, dog først naar Ankcfri• 
sten er udløbet, og eventuel Overudskiftning er 
afholdt. Ved Udstikningen af de nye Grænser 
skal Afstanden fra de nærmest liggende Fikspunb 
ter fortrinsvis benyttes. De ved U d stik. 
ningen benyttede Afstande (og Kontrolaf, 
stande) skal noteres paa et Rids over de nye 
Grænser. De nye Grænser skal knyttes til de 
varigt afmærkede Maalepunkter paa en saadan 
Maade, at Grænserne i saa stor Udstrækning som 
muligt kan genafsættes fra disse Maalepunkter. 
De nye Grænsemærker (jfr. Bestemmelserne i 
Lovens § 28) skal indtegnes paa Kortene i rigtig 
Beliggenhed. Afstanden mellem Mærkerne skal, 
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hvis det med rimeligt Arbejde lader sig gøre, be, 1928 
stemmes ved direkte Maaling og paaskrives Kortet 25.Juni 
eller ovennævnte Rids. U n d tagelsesvis kan Af, 
standen dog bestemmes ved Distancemaaling. 
Afstande optagne alene paa Kortet sættes i Pa, 
rentes. 24. Efter Udskiftningens Afslutning, 
eventuelt efter Overudskiftningen, indsendes Ori• 
ginalkartet med alle de øvrige Dokumenter til 
Dommerkontoret, hvorfra disse senere flyttes til 
Amtsbibliotekets nye Bygning. 

Reglement (Nr. 194) for Ansættelse til 25.Juni 
Skatlemarker ved Udskiftning paa Færøerne. 
I Henhold til §§ 6, 68, 69 og 85 i Lov Nr. 125 
af 20. April 1926 om Udskiftning paa Færøerne 
fastsættes herved følgende Reglement for Ansæt• 
telse til Skattemarker ved Udskiftning: Taksa• 
tionen i Henhold til Lovens § 6, l. Stk. (og § 
85) udføres som en skønsmæssig Sammenligning 
mellem de matrikulerede og umatrikulerede Jorder, 
hvorunder man foreholder sig de samme Princip• 
per, som senere benyttes under J ordboniteringen, 
jfr. Reglement af D. D. for Tordbonitering ved 
Udskiftning. Følgende Forhofd skal særlig tages 
i Betragtning: l. Madjordens eller Overgrun• 
dens naturlige Godhed og Beskaffenhed og Dybde. 
2. Under.;rundens Beskaffenhed og Vandforhold. 
3. Hældningen mod Verdenshjørnerne og Hæld• 
ningsgraden. 4. Den højere eller lavere Beliggen• 
hed. 5. J ordstykkernes Form og Terrainforhol• 
dene iøvrigt, samt Driftsmaaden og Afstand fra 
Husene og lignende, eller som det angives i l n• 
struks af 10. April 1867 til § 2 i Lov om en 
ny Skyldsætning af s. A.: o:§ 6, d, Bøens mer 
eller mindre heldige Beligenhed for Avling af 
Korn og Kartofler m. m.» ; derimod skal de For• 
dele, som kan vindes ved store Bekostninger og 
forudsætter særlige Kundskaber, i k k e medtages 
i Taksationen (jfr. § 6, b) i nævnte Instruks af 
IO. April 1867). Efter endt Udskiftning skal 
Boniteringsværdien lægges til Grund for Matri• 
kuleringen (Udskiftningslovens § 68), saaledes at 
Skattemarketallet (eventuelt forøget med de under 
Udskiftningsomraadet inddragne tidligere umatriku• 

ll-15 
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1928 lerede Jorders Skattemarketal) fordeles paa de en' 
25. Juni kelte Ejendomme. Arealer, der ved Udskiftnin' 

gen er udiagte til offentlig Afbenyttelse, bliver 
ikke skyldsalte (§ 22 og 31), men Skatteskylden 
for saadanne Arealer indgaar i den samlede Sum, 
der fordeles paa de enkelte Ejendomme ; dog skal 
Landbrugsministeriets Tilladelse indhentes for at 
fritage det Offentlige for Andel i Skylden, naar 
der udlægges større Areal til offentligt Brug, 
end den kommunale Styrelse har Krav paa ifølge 
Lovens § 22. Efter Udskiftningen betegnes hver 
Ejendom med sit Matrikel Nr., der for Frem' 
tiden skal beholdes for den samlede udiagte Ejen' 
dom med Tilføjelse af Litra,Betegnelse for hver 
fraskilt Lod og Parcel. Disse skyldsættes efter 
Udskiftningen (§ 69) i Forhold til deres Bonite' 
ringsværdi i Udlodningsberegningen, dog saaledes 
at ingen Parcel opføres med mindre Beløb end 
1/Ioo Skattemarker. U n der Matrikuleringen an' 
sættes hver Skattemark til l 000 Kr., uafhængig 
af, hvad Taksten 100 bliver opført til under Boni' 
teringen. 

25.Juni Reglement (Nr. 195} for Jordbonitering 
ved Udskiftning paa Færøerne. I Henhold til 
§ H i Lov Nr. 125 af 20. April 1926 om Ud' 
skiftning paa Færøerne fastsættes herved følgende 
Reglement for J ordbonitering ved Udskiftning : 
B o n i t e r i n g a f J o r d. 1. Naar der i Hen' 
hold til Reglement af D. D. for Opmaaling er 
udfærdiget Kort over et U dskiftningsomraade, 
foretages den i Udskiftningslovens § H omhand' 
lede J ord bonitering, hvorved Jordstykker, som 
med Hensyn til naturlig Beskaffenhed er ringere, 
og som derfor, trods lige god Dyrkning, giver 
mindre Udbytte end andre Jordstykker af bedre 
Jordsmon, ved en forholdsmæssig afpasset For' 
øgeise i Areal kan beregnes som Vederlag for 
saadanne bedre Jorder. Efter ovennævnte Hen' 
syn og i Forhold til større eller mindre Besvær 
og Omkostninger ved Brugen, større eller mindre 
Udbytte i Middelaar, eller andre lignende For' 
hold, skal de forskellige Stykker omhyggeligt 
sammenlignes med hverandre, hvorefter de ansæt' 
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tes til saadanne Takster, at der fremkommer et i 1928 
alle Forhold rigtigt Forholdstal mellem de ringere 25. Juni 
og bedre Stykker. 2. Boniteringen begynder med 
"n foreløbig Besigtigelse og Undersøgelse af Ud, 
skiftningsomraadet, h,·orunder der udsøges et 
Stykke som N ormaljord, hvis Pengeværdi pr. Ar 
fastsættes. Som N o r m a l j o r d vælges den 
Jord, som skønnes at være Bygdens bedste Jord. 
Findes saadan Jord ikke indenfor Udskiftnings• 
omraadet, fastsættes Taksten paa nogle af de be• 
dre Stykker i Forhold til Bygdens Normaljord, 
hvorefter Normaljordens Pengeværdi bestemmes. 
Taksationen udføres nu ved Sammenligning med 
disse udvalgte Jordstykker eller Normaljorden, 
saaledes at J ord af samme Godhed indenfor samme 
Bygd som · Regel ansættes til samme Takst. 3. 
Normaljorden gives Taksten 100. Den mindre 
gode Jord gives Taksterne 95 eller 90, 85, 80, 75, 
70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 22, 20, 18, 
16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2,0, 1,5, 1,0, 
0,5. Helt værdilos Jord gives Taksten O. I sær• 
lige Tilfælde, hvor et Stykke viser sig at have 
højere Værdi end Normaljorden, bruges Taksterne 
105, 110, 120 o. s. v. Til Kontrol og Støtte un• 
der Taksationen skal Taksterne jævnlig sammen• 
holdes med den tilsvarende Pengeværdi. Ved 
Jordens Undersøgelse skal benyttes Spade eller 
J ordbor eller begge Dele. 4. D y r k n i n g s v e d e r • 
l a g (Lovens § 34) bestemmes hensigtsmæssigst 
under selve Boniteringen. Herunder behandles 
ogsaa Spørgsmaal om særlige Foranstaltninger 
med Hensyn til Opdyrkning, for saa vidt de ikke 
tidligere er behandlet. Fastsættes Dyrknings• 
vederlaget i Penge, opføres det Beløb, som anses 
nødvendigt for Erstatning for udført Grundfor• 
bedring eller for mangelfuld Dyrkning særskilt 
pr. Ar for hvert Takststykke. H vis Vederlaget 
gives i Form af Jord (forøget Lod), maa der dra• 
ges Omsorg for, at den fastsatte Takst giver U d• 
tryk herfor. Erstatning for midlertidigt formind• 
sket Udbytte bestemmes bedst efter Udlodningen. 
5. Hvis Raadigheden over et Grundstykke er 
delt, bestemmes ved en Brøk Værdien af hver 
enkelt Rettighed eller hvor meget, der tilkommer 
Indehaveren af hver Rettighed. B o n i t e r i n g 
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1928 a f T ø r v e j o r d. 6. Ved Undersøgelse og 
25. Juni Bonitering af Tørvemosejord, som er egnet. til 

Fremstilling af B r æ n d t ø r v, bestemmes T ørve• 
lagets Godhed og Dybde samt Udstrækning. U n' 
dersøgeisen foretages ved et passende Antal jævnt 
fordelte Boringer eller Gravninger. Godheden 
undersøges og bedømmes skønsmæssigt under 
Hensyntagen til Tørvens Formuldning, Sanv 
menhæng, Askefrihed, Renhed, Afgrøftningsfor' 
hold, Beliggenhed m. v. Samtidig med U n der' 
søgeise af Godheden maales Dvbden af det Lag, 
som med Sikkerhed kan udnyttes, hvorefter T arve' 
lagets Gennemsnitsdybde udregnes. Det iagttages, 
at Mosejorden inddeles paa en saadan Maade, at 
Dybde og Godhed indenfor samme Takststykke 
bliver saa lidet varierende som muligt. Godheden 
udtrykkes efter det ovennævnte Takstsystem og 
saaledes, at Taksten 100 betegner den almindelig 
bedste Sort Brændtørv, hvis Pengeværdi pr. Ku' 
hikmeter Tørv i Mosen fastsættes efter Stedets 
Pris. Dybden angives i hele og Tiendedele af Meter. 
Hvis Mosejordens Kubikmasse ikke lader sig sy' 
stematisk bestemme, gaar man frem efter frit 
Skøn, idet man tager Hensyn til Tørvens God' 
hed og Mængde samt Afstand fra Bygden og 
dens mer eller mindre besværlige Tilvejebringelse 
og Forarbejdning, hvorefter dens Værdi udregnes. 
Boniterings' o g Arealbeskrivelse 
f ø r U d s k i f t n i n g e n. 7. Lodsejerne skal 
under Boniteringen og Taksationen have Lej' 
lighed til at være til Stede og fremkomme med 
de Bemærkninger, hvortil de maatte finde Anled' 
ning, og ligeledes til at blive gjort bekendt med 
Taksterne. Dog kan Udskiftningskommissionen 
kræve at være alene under Raadslagningen, naar 
den finder, at Forholdene gør dette ønskeligt. 8. 
Boniteringstaksterne samt Beskrivelse af J ord bunds' 
forhold og Kulturtilstand indføres under Arbej, 
det i Marken i en dertil bestemt B o n i t e r i n g s ' 
b o g. I Boniteringsbogen indføres ogsaa de un' 
der Boniteringen bestemte Vederlag, for saa vidt 
de ikke er medtaget i Taksten. 9. Betegnelserne 
for Takststykkerne paaføres samtidigt Arbejds' 
kortet i Blyant og ligeledes T akslerne, for saa 
vidt Pladsen tillader det. U n d e r g r u n d e n 
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betegnes ved følgende Arter: Klippegrund, Sten' 1928 
jord, Grusjord, Sandjord, Lerjord og Tørvejord. 25. Juni 
·Madjordens eller Overgrundens 
Dybde angives i Centimeter øg skal i fornøden 
Udstrækning karakteriseres efter Muldindholdet, 
eller for Mosejord efter Formuldningsgraden i de tre 
Grader: stærk, middel og svag. Er Overgrundens 
Sammensætning, bortset fra Muldindholdet, stærkt 
afvigende fra Undergrunden, bør dette angives. 
B r æ n d t o r v karakteriseres efter den Maade, 
hvorpaa den er dannet. T ørvetaksationen ind, 
føres under Arbejdet i Marken i Boniteringsbogen 
i de dertil bestemte Rubrikker. lO. Fra Boni' 
teringsbogen indføres Resultatet af Boniteringen i 
Forbindelse med Ejendomsfortegnelsen i det der• 
til fastsatte Skema : B o n i t e r i n g s ' o g A r e a l' 
b e s k r i v e l s e f ø r U d s k i f t n i n g e n , lige• 
som Markernes (Tejgenes) eventuelle Navne samt 
Jordbundsforhold i udfores. Matrikulsnummer og 
Takststykkets Betegnelse paafores Kortet. 11. 
Indsøer, Elve og Bække indenfor Udskiftnings• 
omraadet opføres paa den Ejendom, hvortil de 
hører. J ord til fælles Brug, saasom Veje og 
Tomter opføres særskilt, og ligesaaJord til offent• 
lig Brug indenfor Udskiftningsornraadet. 

Med Hensyn til Bestemmelserne i Punkt 9 
bemærkes, at det overlades U dskiftningskommis' 
sionen at benytte passende Betegnelser, forsaavidt 
de i nævnte Punkter angivne Betegnelser ikke 
skulde være tilstrækkeligt detaillerede; i denne For' 
bindeise bemærkes, at det inden for et U d valg i 
Lagtinget er fremsat som en Henstilling, at der 
benyttes følgende Betegnelser: F o r U n d e r g r u n, 
d c n: Hella (den almindelige Klippegrund, Doleritbasal t), 
blågr)'ti (Basalt), grytugt (Stenjord), mol (Morænegrus), eyrur 
(Grusjord), eyrvika (Kildeterræn i Moræncgruslag), sandur 
(Sandjord), Jeir (Lerjord), m6gvur {Tørvejord). Det nøgne 
Pjcld tænker man sig inddelt i klcttur og gaddur. F o r 
Madjorden eller Overgrunden: molmold, cyr# 
mold, sandmold, lcirmold, m6mold, myrumosi, forar og rcin 
mold. F o r B r æ n d t ø r v: kolam6gvur, blahcr5ingur eller 
bl.iram6gvur, hcygam6gvur, tagingur, myldingur og myru~ 
mosatorv. 

Landbr. Skr. ang. Dagpenge ved Udskift• 19. Juli 
ning. Efter at have modtaget den af Hr. Amt' 
manden i Skrivelse af 5. d. M. afgivne Indstilling 
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1928 angaaende Fastsættelse af Dagpenge i Medfør af 
19. Juli § 8, sidste Stykke, i Lov for Færøerne Nr. 125 

af 20. April 1926 om Udskiftning, fastsættes hw 
ved følgende: Der ydes Udskiftningsformanden, 
dennes Medhjælper og Sysselmanden Dagpenge 
efter Reglerne i Justitsministeriets Bekendtgørelse 
Nr. 140 af l. April 1922 om Time• og Dagpenge 
m. v. for Tjenestemænd under Justitsministeriet 
med Undtagelse af Fængselsvæsenet, idet Ud• 
skiftningsformanden henregnes til Gruppe C, Sys• 
sclmanden og Medhjælperen til Gruppe D, og 
Satserne beregnes efter Reglerne i Finansministe• 
riets Cirkulære Nr. 69 af 28. Juni 1927 om Æn• 
dringer i de administrative Regler om særlige 
Y dels er. Dagpenge for andre Medlemmer af U d, 
skiftningskommissionen og for de i Lovens § 6 
nævnte Taksationsmænd fastsættes overensstem• 
mende med de i Ministeriets Skrivelse af 21. Fe• 
bruar d. A. (1928 Nr. 824) for Medlemmer af 
Landvæsenskommissioner og Overlandsvæsens• 
kommissioner foreskrevne Dagpenge til 4 Kr. pr. 
Dag. 1) Med Hensyn til Omkostningernes Ud• 
redelse, jfr. Udskiftningslovens §§ 59 og 60 skal 
man tilføje, at der ved F ordelingen af Dagpengene 
mellem Statskassen og Fælliget vil være at regne 
med 4 Kr. pr. Dag uden Hensyn til, at der i 
Henhold til foransiaaende Bestemmelser ydes Ud· 
skiftningsformanden, dennes Medhjælper og Sys• 
seirnanden et noget højere Beløb. De Dagpenge, 
der ydes Udskiftningsformanden og Medhjælpe• 
ren under det forberedende Arbejde, udredes af 
Statskassen, saaledes at Fælliget kun deltager i 
U ciredelsen af Dagpengene, n a ar U dskiftnings• 
kommissionen eller Overudskiftningskommissionen 
er samlet paa Aastedet. 

(U tr.) 

23. Juli Bek. (Nr. 21.5) om Ændringer i de ved 
kgl. Resolution af 3. Februar 1910 fastsatte Be• 
stemmelser for Færøernes Mellem• og Real• 
skole. (Indføjet i Bek. af 1910.) 

l) Jfr. L. Skr. af 23. Jan. 1929 og 4. Sept. 1930. 
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Anordn. for Færøerne (Nr. 213) om Salg 1928 
af denatureret Spiritus. I Henhold til § 4 i 24. Juli 
Lov for Færøerne om Forbud mod at drive Er• 
hverv med berusende Drikke m. m. af 4. April 
1928 fastsætter Ministeriet for Industri, Handel 
og Søfart herved følgende Regler om Salg af 
denatureret Spiritus. § l. Salg af Spiritus, der 
i Henhold til de herom givne Forskrifter - jfr. 
Bekendtgørelse for Færøerne angaaende Dena' 
turering af Spiritus af 7. December 1912 - er 
blevet gjort utjenlig til at anvendes til Drik 
(denatureret), maa kun finde Sted i Henhold til 
særskilt Bevilling, der meddeles af Amtmanden, 
efter at der er indhentet Erklæring fra vedkom• 
mende kommunale Myndigheder og Politimyndig' 
hederne. Saadan Bevilling maa i Reglen ikke 
meddeles Personer, som driver Handel, U dskænb 
ning eller Gæstgiveri, eller som er ansatte som 
Bestyrere af saadan Virksomhed eller har anden 
fast Beskæftigelse derved. Det samme gælder den 
paagældendes Ægtefælle, saa længe Samlivet ikke 
er hævet ved Separation. Paa samme Plads maa 
der kun meddeles Bevillling til en enkelt Person. 
§ 2. Den, der har erholdt Bevilling til Salg af 
denatureret Spiritus, er forpligtet til at føre en 
Bog over Tilgang og Afgang af saadan Spiritus. 
De i § 3 omhandlede Rekvisitionssedler skal op• 
bevares som Bilag til denne Bog, til hvilken Told, 
væsenet og Politiet naar som helst har Adgang. 
§ 3. Salg af denatureret Spiritus maa kun ske 
til den af Amtmanden over Færø Amt til enhver 
Tid og for de forskellige Pladser fastsatte og 
offentliggjorte Udsalgspris. Denatureret Spiritus 
maa kun sælges i den Stand, hvori den var ved 
Denatureringen. Denatureret Spiritus maa ikke 
udleveres til Køberen uden efter en af denne un• 
derskreven Rekvisitionsseddel, der angiver hans 
Adresse, Dalum for Underskriften, det rekvirerede 
K vanturo samt dettes tiltænkte Anvendelse. De 
Beholdere, hvori den udleveres, skal være forsy• 
net med en Etikette, som er mærket «Denatureret 
Spiritus». Denatureret Spiritus maa ikke udleveres, 
naar det er aabenbart, at Køberen vil bruge den 
som Drik. § 4. Nærværende Anordning træder 
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1928 i Kraft den l. Oktober 1928, samtidig træder 
24. Juli Anordning for Færøerne af 18. April 1923 om 

Salg af denatureret Spiritus ud af Kraft. 

16.Aug. Lagtingsbeslutn. om Hundeafgift for Fro' 
debø Sogns Kommune. Bestem m melsen i Anordn. 
Nr. 88 af 31. Marts 1928 om Hundeafgift sættes 
i Kraft i Frodebø Kommune fra l. Januar 
1929. 

(Lagtingst.) 

8. Sept. Tillæg til Politivedtægt for Thorshavns 
Kommune af 19. November 1923. (Indføjet 

denne). 

19. Sept. Lagtingsbeslutn. ang. Tingets Forband, 
Jingsprotokol og Dagsorden. Fra næste Ting' 
samling bliver Tingets Forhandlingsprotokol at 
føre og Dagsordenen at skrive paa Færøsk. 

(Lagtingst.) 

21. Sept. Lagtingsbeslutn. vedr. Bevillinger til nye 
Kirker. Det kundgøres Kirkefolket, at Tinget 
fremtidig ikke vil yde Tilskud til nye Kirker, 
naar Plan og Overslag ikke er godkendt af Tinget, 
før Arbejdet paabegyndes. 

(Lagtingst.) 

25. Sept. Pensionsregler for Sanatoriet. (Vedtaget 
af Lagtinget). § l. Efter Lagtingsbeslutning kan 
de Personer, der er ansat ved T uberkulosesana' 
toriet i Hoydølum, faa Pensionsret. § 2. Det 
nødvendige Pengebeløb til saadan bevilget Pen' 
sion betales af økonomisk Fond. Den, som faar 
denne Rettighed, skal maanedlig betale 3 °/o af 
sin Løn som Vederlag. Dette Beløb indgaar i 
«Sjukrahus pensionsgrunnin i Hoydølum». Af 
Økonomisk Fond bevilges fra l. Oktober d. A. 
samme Beløb til denne Fond, som det ansatte 
Personale, der faar Pensionsret, betaler. § 3. 
Ved Udregningen af Pension skal man lægge til 
Grund Grundlønnen og hver ordinær Forhøjelse af 
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denne. For dem der har frit Ophold og fri Kost 1928 
paa Sygehuset, bliver der til den faste Løn lagt 25. Sept. 
600 Kr. aarlig, naar deres Pension skal udregnes. 
For dem, der blot har Ophold med Lys og 
Brændsel, lægges 150 Kr. til aarlig. § 4. Saafremt 
Pensionen ikke regelmæssigt hæves i et Aar, skal 
saadant Beløb tilfalde Pensionsfonden, med mindre 
at der senere kan fremføres en gyldig Grund for 
det, som har forhindret samme. § 5. Personer, 
som har faaet Pensionsret efter § l, faar udbetalt 
Pension, naar de bliver opsagt paa Grund af 
Alder, Sygdom eller andre Aarsager, naar de selv 
er uden Skyld. Enhver ansat er pligtig til at 
opsige sin Tjeneste, naar vedkommende er blevet 
70 Aar gammel. U n der særlige Omstændigheder 
kan vedkommende dog blive fritaget fra Tjenesten 
med Pensionsret 65 Aar gammel. § 6. Pensions• 
alderen regnes fra den Dag, da vedkommende 
fylder 30 Aar og er i fast Arbejde. Dog kan 
ingen Pension bevilges til nogen, der blot har 
været i Tjeneste i 5 Aar eller mindre, med mindre 
Tingets Tilladelse gives for hver enkelt Person. 
Skulde nogen paa Grund af Sygdom, Ulykkes• 
tilfælde eller af andre Grunde, hvor vedkommende 
selv maa anses at være uden Skyld, blive for• 
flyttet fra højere til lavere lønnet Arbejde, skal 
Pensionsindtægten regnes efter Middeltallet for 
de 3 Aar, da Lønnen var højst. 

Pensionens Størrelse fastsættes saaledes : For 
en Pensionsalder 

indtil 2 Aar ydes 1/lo af Lønnen i Pension 
fra 2 til 1: 

1: 7 
7 IO 

10 15 
15 17 
17 19 
19 21 
21 - 23 
23 25 
25 27 
27 28 
28 29 
29 30 

30 

2/to .. 
'/lo ' 
4jl0 1$ 

'/lo 
31/60 " 

32/60 1$ 

33/60 

34/60 
35/6o 
36/60 

37/60 J' 

"/60 
"/60 
40/60 

l 

l 

l 
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1928 § 7. Hvis nogen af Personalet, der har Pensions• 
25. Sept. ret, under Arbejdet i Sygehusets Tjeneste faar 

saadan Skade, at Vedkommende efter Lægens Af, 
gøreise maa forlade Tjenesten, skal man i saa• 
danne Tilfælde ikke regne efter Alder eller Tie• 
nestetid, men der skal bevilges 2/3 Pension af 
sidste Aarsløn. Hvis nogen med Fortsæt tilføjer 
sig selv Skade, fortabes Pensionsretten, og man 
kan ikke gaa frem efter lste Stk. i denne 
Paragraf. Hvis Vedkommende har gjort sig 
skyldig i grov Uagtsomhed eller Drukkenskab, 
skal Lagtinget afgøre, om nogen eller ingen Pen• 
sion skal bevilges. § 8. Den, der fradømmes 
Tjenesten, og ligeledes den, der bortvises paa 
Grund af, at han har gjort sig skyldig i en i den 
offentlige Mening vanærende Handling, mister al 
Ret til Pension. § 9. Disse Bestemmelser træder 
i Kraft fra l. Oktober 1929. 

(l.agtingst.) 

26. Sept. Lagtingsbeslutn. om Tilsyn med Havne. 
l. Tilsynet med de kommunale Havne føres af 
Amtmanden paa Lagtingets Vegne, saalænge Amt• 
manden har Besørgelsen af Tingets kommunale 
Anliggender. Sysselmændene og Amtsingeniøren 
skal bistaa Amtmanden med dette Tilsyn og hvert 
Aar indgive Indberetning til Amtet, der videre• 
sender disse til Tinget. 2. Regnskaberne for 
de kommunale Havne revideres af Lagtingets 
Revisorer, om nødvendigt bistaaede af en af Amt• 
manden antaget Revisorsuppleant. Amtmanden 
fastsætter foreløbig Honoraret, der betales af ved• 
kommende Havnekasse. 

(Lagtingst.) 

26. Sept. Persionsregler for Telefonvæsenet. (V ed• 
taget af Lagtinget). Disse er af ganske samme 
Indhold som Reglerne for Sanatoriet af 26. Sep• 
temher 1928 kun med den Ændring i § 2, at 
økonomisk Fond ændres til Telefonvæsenet, og 
Fondens Navn er «Telefonverksins pensiåns• 
grunnur». § 3, 2det Stykke udgaar og Reglerne 
traadte i Kraft l. Oktober 1928. 
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Lagtingsbeslutn. vedr. Kommunelægernes 1928 
Rejsegodtgørelse. Fra l. Januar 1928 ydes der 27. Sept. 
de til færøske Kommunelægepladser antagne Læ• 
ger for deres Oprejse til Færøerne en Rejsegodt• 
gøreise paa indtil 2000 Kr. Heraf yder Statskas• 
sen 2/J og Amtsrepartitionsfonden 1/l. 

(Lagtingst.) 

Justm. Skr. om Taksterne for Sygehusene 2. Okt. 
i Tveraa og Klaksvig. - - - godkender 
Justitsministeriet herved, - - - S y g e h u s e t i 
T v e r a a: l) For Patienter fra Suderø 3 Kr. 
pr. Dag, 2) For Patienter fra de andre Øer 
5 Kr. pr. Dag, 3) For Patienter fra det øvrige 
Danmark 6 Kr. pr. Dag, 4) For Patienter fra 
Udlandet IO Kr. pr. Dag, samt Indlæggelsespenge 
5 Kr. 5) For Patienter, der indlægges for en 
færøsk Myndigheds eller Statskassens Regning, er 
Betalingen ikke over 4 Kr. pr. Dag. S y g e • 
h u s e t i K l a k s v i g. l) For Patienter fra 
N orderoernes Lægekreds samt for Patienter, der 
indlægges for en færøsk Myndigheds eller Stats• 
kassens Regning 4 Kr. pr. Dag, 2) For Patienter 
fra Færøerne udenfor Lægekredsen 6 Kr. pr. Dag, 3) 
For Patienter fra det øvrige Danmark 8 Kr. pr. 
Dag, 4) For Patienter fra- Udlandet 12 Kr. pr. 
Dag. For Operationer betales ekstra. Hvilket 
man herved skal meddele til videre Bekendtgørelse, 
idet det bedes Bestyrelsen for T veraa Sygehus 
tilkendegivet, at den skete Fastsættelse af Maksi• 
mumstaksten for Patienter, der indlægges for en 
færøsk Myndigheds eller Statskassens Regning, 
er i Overensstemmelse med de af Justitsministeriet 
fastsatte Takster for saadanne Patienters Ophold 
paa Dronning Alexandrines Hospital i Thorshavn 
og Sygehuset i Klaksvig. 1) 

(U tr.) 

Lov (Nr. 299) om Grundforbedrlngs• 22. Dec. 
laan. - - - § 8. Af de ved § l til Raadig• 
hed stillede Summer vil for hvert af Finansaarene 
1929-30, 1930-31 og 1931-32 et Beløb af 30.000 
Kr. være at forbeholde til U dlaan til Grundfor• 

l) J fr. J ustm. Skr. 29. Maj 1928 ang. Dronning Alexand ri• 
nes Hospital. 
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1928 bedring og Opdyrkning af Udmark samt til 
22. Dec. Grundforbedring af Indmark paa Færøerne. Ved 

Grundforbedring forstaas paa Færøerne Afvanding, 
Overrisling, Planering og Stensprængning og ved 
Opdyrkning Kultivering af ikke tidligere dyrket 
Jord. Færø Amt meddeler paa Lagtingets Vegne 
Samtykke til Kommunegarantien. Renter og 
Afdrag indbetales til Færøernes Jordebogskasse. 
Ved Loven er Landbrugsministeriet bemyndiget 
til at udlaane i hvert af Finansaarene l Mil!. Kr. 
Laanene maa ikke overstige 4000 Kr. og for• 
rentes med 5 °/o p. A. Vedkommende Kom• 
mune skal garantere for Halvdelen af eventuelle 
Tab. Laanene afdrages i 10 Aar. 

1929 Landbrugsm. Skr. ang. Dagpenge til Med, 
23. Jan. lemmer af Udskiftningskommissioner. 1) - - -

har et Medlem af Prøveudskiftningskommissionen 
i Vestmanhavn ansøgt om Forhøjelse af Medlem• 
mernes Dagpenge, der ved Ministeriets Skrivelse 
af 19 Juli f. A. er fastsat til 4 Kr. pr. Dag.- - -
meddele, at man under Hensyn til det nu for 
Ministeriet oplyste, blandt andet angaaende Varig• 
heden af Aastedsforretningerne ved de under 
Arbejde værende Udskiftninger, kan indgaa paa, 
at Dagpengene for Medlemmerne af Udskiftnings• 
kommissionerne fastsættes til 8 Kr. pr. Dag med 
tilbagevirkende Kraft fra Paabegyndelsen af de to 
under Arbejde værende Udskiftninger, medens 
Dagpengene for de i Udskiftningslovens § 6 
nævnte Taksationsmænd forbliver uforandrede. 
Det har iøvrigt sit Forblivende ved, hvad der i 
Ministeriets ovennævnte Skrivelse af 19. Juli f. A. 
er udtalt med Hensyn til Omkostningernes U d, 
redeise dog med den Ændring, at der ved F o r• 
delingen af Dagpengene mellem Statskassen og 
Fælliget fra de nu under Arbejde værende Ud, 
skiftningers Begyndelse vil være at regne med 8 
Kroner pr. Dag ikke alene for Udskiftningskom• 
missionens Medlemmer, men ogsaa for dennes 
Formand og hans Medhjælper, for den Tid Ud• 
skiftningskommissionen eller Overudskiftnings• 
kommissionen er samlet paa Aastedet. 

(U tr.) 

I) Jfr. L. M. Skr. 19. Juli 1928 og 4. Sept. 1930. 



Bek. ang. Sygekasser 237 

Bek. (Nr. 26) ang. Optagelse i aner• 1929 
kendte Sygekasser paa Færøerne af arbejds• 13. Fe br. 
føre, kronisk syge Personer. I Henhold til 
§ 7, 3. Stk., i Anordning af 22. December 1928, 1) 

hvorved Lov Nr. 144 af 10. Maj 1915 om aner• 
kendte Sygekasser, saaledes som denne er ændret 
i Henhold til Lov Nr. 250 af 6. Maj 1921, Lov 
Nr. 58 af 31. Marts 1926 og Lov Nr. 201 af 14. 
Juli 1927, sættes i Kraft paa Færøerne, fastsættes 
herved følgende Regler vedrørende Helbreds• 
betingelserne for Optagelse i anerkendte Syge< 
kasser paa Færøerne af arbejdsføre, kronisk syge 
Personer. § 1. Ingen kan optages i en 
anerkendt Sygekasse som nydende Medlem 
under Forløbet af en midlertidig 
Sygdom eller under en midlertidig 
Opblussen af en hyppig tilbage• 
vendende eller uhelbredelig Syg' 
d o m. Dog kan Personer, der som nydende 
Medlemmer har opbrugt den dem fra Syge• 
kassen tilkommende Hjælp, jfr. Sygekasseanord< 
ningens § 23, 2. Stk., og derefter har opbrugt 
den dem i Henhold til § 71 i Lov Nr. 97 af 10. 
April 1895 om Fattigvæsenet paa Færøerne til< 
kommende Understøttelse af det offentlige, g e n' 
o p t a g e s eller g e n i n d t r æ d e s o m n y ' 
d e n d e M e d l e m m e r uden Hensyn til, om 
de paa vedkommende Tidspunkt lider af en mid< 
lerticlig Sygdom eller en midlertidig Opblussen 
af en af de i foransiaaende Stykke omhandlede 
Sygdomme. En Betingelse herfor er det dog, a t de 
paagældende ved Lægeattest (:Odtgør, at de iøvrigt 
maa anses for arbejdsføre, ]fr. § 4, og a t deres 
Begæring om Genoptagelse eller Genindtræden som 
nydende Medlemmer fremsættes i umiddelbar Til• 
slutning til Ophøret af Hjælpen efter § 74 i Lov 
om Fattigvæsenet paa Færøerne, jfr. iøvrigt § 3, 
2. Stk. § 2. Personer, som ikke omfattes af 
§ l, L Stk., og som er arbejdsføre, jfr. § 4, men 
lider af eller har lidt af en hyppigt tilbageven• 
dende eller uhelbredelig Sygdom eller en Legems• 
svaghed, kan optages m e d V e d t e g n i n g eller 
u d e n V e d t e g n i n g, alt efter den Nedsæt• 

') Se nu Bek. Nr. 59 al 21. Februar 1930. 
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1929 telse af Arbejdsevnen, som deres Lidelser for• 
13. Fobr. aarsager. § .3. Med V e d t e g n i n g om 

Tilstedeværelsen af en hyppig tilbagevendende 
eller uhelbredelig Sygdom eller en Legemssvaghed 
kan, f o r s a a v i d t d e p a a g æ I d e n d e m a a 
a n s e s f o r a r b e j d s f ø r e , se § 4, optages 
Personer, der lider af en saadan Sygdom eller en 
Legemssvaghed, der medfører eller skønnes at 
kunne medføre en v æ s e n t I i g Indskrænkning i 
deres Arbejdsevne. E k s e m p l e r paa Lidelser, 
der kræver Vedtegning: a) alle Tilfælde 
a f : ondartet Svulster, Tuberkulose, Syfilis, nylig 
afløben eller recidiverende Gigtfeber, kronisk 
deformerende Ledbetændelse (som Arthroitis de• 
formans, kronisk rheumatisk Ledbetændelse), nylig 
afløben eller recidiverende Ischias, konstitutionelle 
Sygdomme (som Sukkersyge), Basedows Sygdom, 
Myxoedem, kronisk Alkoholisme og Morfinisme, 
Epilepsi, Aandssvaghed og udtalt Sindssygdom. 
b) b e t y d e l i g e S y g d o m m e i : Central• 
nervesystemet (som epidemisk Hjernebetændelse 
eller dens Følger, de fleste Rygmarvssygdomme) og 
perifere Nerver (som svære Former af Ansigts• 
neuralgier), Hjerte (organiske Hjertelidelser), 
Lunger og Lungehinde, Lever (som kronisk 
Icterus og hyppige Galdestensanfald), Fordøjelses• 
kanal (som Saar i Mave og Tarm), Nyrer, Urin• 
veje og Kønsorganer. S v æ r e r e F o r m e r a f : 
Neurasteni og Hysteri, Blodsygdomme. S v æ' 
r e r e G r a d e r a f : Fedme, Aareforkalkning, 
Aareknuder, Skinnebenssaar, medfødte Misdanne], 
ser af Lemmer, Deformiteter som Følge af udhelede 
Sygdomme i Knogler og Led, Lamheder, Defekter 
som Følge af operativt Indgreb, Tab af Lemmer. 
Visse kroniske Hudsygdomme (som svære recidi· 
verende Eczemer), særlige store Broktilfælde. For 
saa vidt Personer, der som nydende Medlemmer 
har opbrugt den dem fra Sygekassen tilkommende 
Hjælp, jfr. Sygekasseanordningens § 23, 2. Stk., 
og derefter har opbrugt den dem i Henhold til § 
74 i Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne tilkom• 
men de Understøttelse af det offentlige, paany 
søger at blive g e n o p t a g e t eller at g e n i n d ' 
t r æ d e som nydende Medlemmer, og ved den da 
foretagne Lægeundersøgelse konstateres at lide af 
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en af de i nærværende Paragrafs l. Stk. omhand• 1929 
lede Sygdomme eller Legemssvagheder, vil der 13. Febr. 
være at give dem den ovenfor omhandlede Ved• 
tegning, selv om de ikke havde en saadan Ved• 
tegning da de tidligere stod som nydende Med• 
lemmer af Sygekassen. Den fornævnte Vedtegning 
vil k u n kunne meddeles et Medlem, naar den 
ved Medlemmets Optagelse (Genoptagelse) ud• 
fyldte Lægeerklæring, afgivet i det paa Optagelses• 
skemaets Side 2 værende Skema, udviser, at ved• 
kommende efter Lægens Skøn vil være at optage 
med saadan Vedtegning. U d e n V e d t e g • 
n i n g om Tilstedeværelsen af en hyppigt tilbage• 
vendende eller uhelbredelig Sygdom eller en 
Legemssvaghed s k a I , f o r s a a v i d t d e p a a ' 
gældende maa anses for arbejds føre, 
s e § 4, o p t a g e s : a) alle andre b) Per• 
soner, som har haft Lidelser af den i nærværende 
Paragrafs l. Stk. omhandlede Art, men i de sidst 
forløbne 4 Aar tilsyneladende har været fuldstæn• 
dig helbredet. For de heromhandlede Personer, 
der optages uden Vedtegning, vil der ikke kunne 
ydes Sygekasserne det særlige i Sygekasseanord• 
ningens § 13, 3. og 4. Stk., omhandlede Stats• 
tilskud, og de vil derfor ikke kunne tages i Be• 
tragtning ved Beregningen af Sygekassernes Gen• 
nemsnitsudgift til Personer, der lider af en hyppigt 
tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom eller en 
Legemssvaghed. § 4. Som arbejdsfør anses en 
Person, der maa antages nu og indenfor en nær• 
mere Fremtid ved lønnet Arbejde for andre eller 
ved selvstændig Erhvervsvirksomhed at kunne 
yde et vist Bidrag til sit Underhold. Bidraget 
maa altsaa have nogen økonomisk Værdi. Som 
arbejdsfør kan a l d r i g anses en Person, hvis 
Tilstand kræver eller skønnes at maatte kræve 
varig Kur og Pleje paa Anstalt. § 5. Naar 
Sygekassernes Bestyrelser af den optagelsessøgendes 
Besvarelse af Optagelsesskemaets Spørgsmaal eller 
ad anden Vef· faar Formodning eller Vished om, 
at den optage sessøgende enten ikke kan anses for 
arbejdsfør eller at han har en Lidelse af den Art, 
der muligvis kan medføre Vedtegning, er de plig• 
tige at kræve Lægeerklæringen paa Optagelses• 
skemaets Side 2 udfyldt. For saa vidt den nævnte 
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1929 Lægeerklæring udviser, at den optagelsessøgende 
n. Febr. efter Lægens Skøn ikke kan anses for arbejdsfør, 

er Sygekassebestyrelsen i k k e berettiget til at 
opta~e vedkommende som nydende Medlem. § 6. 
En i Henhold til Bestemmelserne i § 3, L Stk., 
meddelt Vedtegning om Tilstedeværelsen af en 
hyppig tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom 
eller en Legemssvaghed, vil kunne ophæves uanset 
vedkommende Medlems Alder, naar de Omstæn' 
dighed er, der har medført, at Vedtegning er bragt i 
Anvendelse, ikke længere foreligger, og nye Om• 
stændigheder, der kunne medføre Anvendelse af 
ny Vedtegning, heller ikke er til Stede. § 7. 
Denne Bekendtgørelse har Gyldighed fra den L 
Januar 1929. Samtidig ophæves Socialministeriets 
Bekendtgørelse Nr. 285 af 26. November 1924 
angaaende Optagelse i anerkendte Sygekasser af 
arbejdsføre, kronisk syge Personer for Færøernes 
Vedkommende. 

13. Fe br. Reglement for Overholdelse af Orden 
m. v. i Midvaag Havn - - - § 3. Til Mid' 
vaag Havns Omraade henregnes Farvandet inden' 
for en Linje draget fra Sogneskellet mellem Mid, 
vaag og Sandevaag Sogne tværs over Midvaag• 
bugten. Grænsen betegnes om Dagen ved 2 hvide 
Stenvarder, een paa hver Side af Bugten, og om 
Natten ved Skillelinjen mellem den røde og den 
grønne Lysvinkel i Fyret paa N .• Siden af Bugten. 
- - - (Iøvrigt af lignende Indhold som Reg]e, 
mente! for Thorshavn af 2L Juli 1930). 

13. Febr. Reglement for Overholdelse af Orden i 
Skopen Havn. - - - § 3. Foruden over selve 
Havnen med Tilbehør strækker Havnefogdens 
Myndighed sig ogsaa over den nærmeste Del af 
Farvandet foran Havnen indtil en Afstand af 
500 m fra den ydre Havnemunding, idet nemlig 
Havnefogden kan forlange fjærnet ethvert i denne 
Del af Farvandet opankret Fartøj, udsat Fiskered, 
skab eller deslige, naar det efter Havnefogdens 
Skøn volder Ulempe for Passagen til eller fra 
Havnen. Vægrer vedkommende sig ved at fore' 
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tage den forlangte Fjernelse, eller sker den ikke 1929 
inden en af Havnefogden angiven Frist, er Havne• 13. Febr. 
fogden berettiget til for vedkommende Førers eller 
Ejers Regning og Risiko at foranledige, at Fjer• 
nelsen bliver at foretage, hvorhos nævnte Fører 
eller Ejer ifalder en efter Omstændighederne af, 
passet Bøde, jfr. i øvrigt § 18. - - - (Iøvrigt 
af lignende Indhold som Reglement for Thorshavn 
af 21. Juli 1930). 

Reglement for Forvaltningen af Midvaag 13. Febr. 
Havn. (Ændret 24:. Marts 1930. Indholdet no• 
gel lignende som Reglementet for Thorshavn af 
21. Juli 1930). 

Lov (Nr. 71) om Ændringer i Lov Nr. 27. Fcbr. 
69 af l. April 1912 om Vragning af Fisk paa 
Færøerne. (Se Bek. Nr. 267 af 25. Juli 1930). 

Lov (Nr. 72) om Tillæg til Lov om 27. Febr. 
Hande!sregistre, Firma og Prokura af l. Marts 
1889. (Se Anordn. N r. 309 af 19. N overober 
1930). 

Anordn. (Nr. 79) om Apotekervarer. 4. April 
(Se Bek. Nr. 4:8 af 11. Marts 1931). 

Bek. (Nr. 99) af Lov om Stempelafgift, 23. April 
§ l. Alle Dokumenter, som lyder paa Penge eller 
Penges Værd, og ved hvilke der indgaas eller 
overtages en Forpligtelse, eller hvorved der er• 
hverves eller overdrages en Adkomst, Fordring 
eller Rettighed, er, forsaavidt de ikke ved denne 
Lov udtrykkelig undtages, underkastet Stempel• 
afgift efter deres Indhold og Værdi. Dokumenter, 
som ikke udtrykkelig er nævnt i Loven, men som 
opfylder ovensiaaende Betingelser, stemples efter 
Reglerne for de Dokumenter, der er nævnt, og 
som de efter deres økonomiske Betydning nær• 
mest maa sammenstilles med. § 2. Stempelplig• 

Il-16 
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1929 ten omfatter alle efter deres Beskaffenhed 
23. April stempelpligtige Dokumenter, der udfærdiges eller 

oprettes i Kongeriget Danmark - Færøerne dog 
ikke herunder indbefattet -, naar enten en af 
Parterne er hjemmehørende her, eller Dokumentet 
angaar Formuegenstande her i Riget, Retlig• 
heder over saadanne eller Rettigheder eller For• 
pligteiser for her hjemmehørende Personer, Se!< 
skaber eller Institutioner. Et Dokument anses 
oprettet her i Landet, saa snart en af Parterne 
har underskrevet det her. § 3. Følgende Doku• 
menter er under de nedenangivne Betingelser 
undergivet Stempelpligt efter nærværende Lov 
uden Hensyn til deres Oprettelsessted: l) Doku, 
menter, der angaar Overdragelse af herværende 
faste Ejendomme og her hjemmehørende Skibe, 
eller hvorved der stiftes eller overdrages Rettig• 
heder over saadanne Ejendomme eller Skibe, for 
saa vidt i det mindste en af Parterne er hjemme• 
hørende her. 2) Forsikringsdokumenter, der 
angaar Ejendomme eller andre Formuegenstande 
her i Riget eller her hjemmehørende Personer, 
medmindre det godtgøres, at ingen Del af Præ• 
mien er betalt eller er betalbar her i Landet. 3) 
Aktier, Obligationer og lignende til almindelig 
Omsætning bestemte Pengeeffekter, der udstedes 
af her hjemmehørende Selskaber, Foreninger, 
Korporationer eller lignende. 4) Udenlandske 
Aktier, Obligationer og andre offentlige Penge• 
effekter, der indkommer her i Landet og enten 
tilhører her hjemmehørende Personer eller Institu• 
tioner eller er deponeret som Sikkerhedsstillelse 
overfor disse. 5) Veksler, der her i Landet 
accepteres eller trækkes til Betaling eller gøres 
betalbar her i Landet. Enhver Indehaver her i 
Landet af en udenfor Kongeriget Danmark ud• 
stedt Veksel er ansvarlig for Stemplingens Berig• 
tigelse, hvad enten han besidder Vekslen i egen 
Interesse eller paa en andens Vegne. § 4. Doku• 
menter, der ikke omfattes af Bestemmelserne i 
§§ 2 og 3, bliver at forsyne med Stempel efter 
Reglerne i nærværende Lov: l) Naar de ting• 
lyses her. 2) Naar der efter samme paatales 
nogen Fordring eller Rettighed ved herværende 
Ret. 3) N aar de anmeldes i et herværende Bo, 
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der er under Behandling af en Skifteret eller 1929 
Testamentseksekutorer. 4) N aar der paa Grund, 23. April 
lag af dem af dansk Myndighed foretages nogen 
Registrering eller udstedes nogen Bevilling. De 
anførte Bestemmelser finder dog ikke Anvendelse 
med Hensyn til Dokumenter, der er oprettet paa 
Færøerne, og som alene angaar der beliggende 
faste Ejendomme eller der hjemmehørende Skibe, 
eller som alene begrunder Rettigheder eller For' 
pligteiser for der hjemmehørende Personer. § 5. 
Med Hensyn til Dokumenter, der er udstedt paa 
Færøerne eller i de ikke til Kongeriget henhørende 
Dele af det danske Monarki, kan den der erlagte 
Stempelafgift efter Finansministeriets Bestemmelse 
afkortes i Stempelafgiften efter nærværende Lov. 

K. M. Skr. ang. Bortleje af mindre Jord• 4. Maj 
stykker. - - - at man med Hr. Amtmanden 
og Deres Højærværdighed er enig i, at det ikke 
er nødvendigt at indhente Approbation paa Bort' 
leje af mindre J ørdstykker, naar Bortlejningen sker 
paa Vilkaar, at Lejemaalet kan opsiges med 3 
Maaneders Varsel til Udgangen af hvert Kalender' 
aar, og saaledes at Lejemaalet i alt Fald skal op• 
høre ved Sognepræstens Fratrædelse af Embedet. 

(U tr.) 

Cirkulære ang. «Nordisk Rejsekort». 29. Maj 
Mellem Danmark, Island, Finland, Norge og 
Sverige er der truffet Overenskomst om, at Stats' 
borgere i det ene Land fra den 7. Juni 1929 at 
regne skal kunne indrejse i de andre Lande uden 
at være i Besiddelse af Pas, men mod Forevis• 
ning af et særligt Legitimationsdokument, kaldet 
«Nordisk Rejsekort». Om Udfærdigelsen og Be• 
nytteisen af saadanne Rejsekort gælder følgende 
Regler: l. Nordisk Rejsekort kan udstedes af 
- - - Politimestrene, Sognefogderne (paa Fær' 
øerne tillige af Sysselmændene) samt af Postkon' 
torerne (derimod ikke af Postekspeditioner og 
Brevsamlingssteder). - - - 2. Rejsekort udstedes 
kun til danske Statsborgere. Den, der ønsker 
Rejsekort udfærdiget, maa personlig henvende sig 
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1929 til en af de udstedende Myndigheder. - - - 1:. 
29. Maj Rejsekortet gælder foruden for Indehaveren tillige 

for hans Hustru og Børn under 15 Aar, som er 
i Følge med ham. 5. Rejsekortet gælder i 6 Maa• 
neder fra Udstedelsesdagen, og dets Gyldighed 
kan ikke forlænges. Indehavere af Rejsekort er 
underkastede de i hvert Land gældende Regler 
om Opholdstilladelse. Ved Ophold i Norge over 
2 Maaneder og i Sverige og Finland over 3 Maa• 
neder udkræves særlig Opholdstilladelse. Inde• 
havere af Rejsekort, som agter at opholde sig i 
vedkommende Land udover det nævnte Tids• 
rum, regnet fra Dagen for Kortets Udstedelse, 
bør derfor paase, at Kortet ved Indrejsen stemples 
med Dato for Indrejsen. Rejsekortet er ikke til• 
strækkelig Legitimation til at søge Tilladelse til 
at tage Arbejde; hertil udkræves Pas. - - - 7. 
I Gebyr for U d færdigeise af Rejsekort betales 
25 Øre. --

(Mi nist.) 

l. Juni Lov for Færøerne (Nr. 131) om Fiskerilaan. 
§ 1. Regeringen bemyndiges til i hvert af Finans• 
aarene 1929-30,1930-31 og 1931-32 af Stats•Laane• 
fondens Midler at anvende indtil 500 000 Kr. til 
Udlaan til Fiskere, bosatte paa Færøerne, til An• 
skaffeise af Fiskerfartøjer til en Værdi af mindst 
l 000 Kr. samt til Ombygning eller Hovedrepara• 
tion af og Indsættelse af Motor i saadanne Fisker• 
fartøjer. Laan kan dog, hvis det efter Ministeren 
for Søfart og Fiskeris Skøn af Hensyn til Ud• 
viklingen af Fiskerierhvervet er ønskeligt, ogsaa 
ydes til Personer, der ikke er Fiskere, men som op• 
fylder de i Loven i øvrigt for Fiskere fastsatte 
Betingelser, eller til Selskaber, der er hjemme• 
hørende paa Færøerne.') Regeringen bemyndiges 
endvidere til i hvert af Finansaarene 1929-30, 
1930-31 og 1931-32 af Stats•Laanefondens Mid• 
ler at anvende indtil 150 000 Kr. som Udlaan for• 
trinsvis til Fællesforetagender af Fiskere eller til 
Selskaber, der er hjemmehørende paa Færøerne til 

l) )fr. Skr. 20. Aug. 1929 og Skr. 24. Apr. 1930, Skr. 2. 
Maj 1930. 
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Anlæg af Fisketørringsanstalter, Isværker og Af· 1929 
kølingshuse. Laanene, der skal forrentes med 4,Ifz L Juni 
pCt. p. A., er afdragsfri i l Aar og tilbagebetales der• 
efter senest i Løbet af lO Aar med mindst 1/to aarlig. 
For Laanene, der ikke maa overstige 2/3 af An• 
lægsudgifterne, skal der gives lste Prioritets Pante• 
sikkerhed i Anlægget. Ved Fiskere forstaas i 
denne Lov Personer, for hvis Vedkommende mindst 
2/s af deres Aarsindtægt ved personlig Virksom• 
hed skyldes Saltvandsfiskeri. § 2. Ad15ang for 
Fiskere til at erholde Laan til Fiskerfartøjer er be• 
tinget af, at vedkommende a. har Indfødsret og 
er myndig, b. ikke ved Dom er fundet skyldig i 
en i den offentlige Mening vanærende Handling, 
for hvilken han ikke har modtaget Æresoprejs• 
ning, c. ikke har nydt Fattigunderstøttelse, der 
ikke er tilbagebetalt eller eftergivet i Henhold til 
Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne af 10. April 
1895 § 48, lste Stykke, d. har drevet Saltvands• 
fiskeri som Erhverv i mindst 4 Aar eller har faret 
til Søs og forrettet Sømandstjeneste i indtil 2 Aar 
og endvidere drevet praktisk Saltvandsfiskeri i saa 
lang Tid, at dette og hint Tidsrum tilsammen ud, 
gør mindst 4 Aar. Den praktiske Deltagelse i 
Saltvandsfiskeri skal være øvet i mindst 2 Aar af 
de nærmest liggende 6 Aar forud for Ansøgnin• 
gens Indgivelse, e. ikke ved egne Midler kan 
komme i Besiddelse af det Fiskerfartøj, hvortil 
Laanet søges, eller kan lade dette ombygge, repa• 
rere eller forsyne med Motor, 1) f. oplyser, ad 
hvilke Veje og paa hvilke Betingelser han kan 
skaffe de iøvrigt nødvendige Midler. Tilstede• 
væreisen af ovensiaaende Betingelser skal oplyses 
for Ministeren for Søfart og Fiskeri ved saadanne 
Legitimationspapirer og Bevisligheder, som An• 
drageren kan antages i Almindelighed at være i 
Besiddelse af, og i øvrigt ved en af ham paa T ro 
og Love underskreven Erklæring om, at de med• 
delte Oplysninger er overensstemmende med Sand• 
heden. Andrageren maa derhos fremskaffe Attest 
fra sit Kommunalraad for, at han er en flittig, 
ædruelig og sparsommelig Mand, samt at han an• 
tages at egne sig til at overtage et Fiskerfartøj. 

l) Jfr. Skr. !3. Februar 1930. 
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1929 Ved Laanenes Tildeling skal der tages særligt 
l. Juni Hensyn til de Andragere, der har de bedste Vid' 

nesbyrd for Duelighed i praktisk Saltvandsfiskeri 
og Sømandstjeneste, samt til Andragender, hvoraf 
det fremgaar, at samtlige Fiskere, der personlig 
skal deltage i Udøvelsen af Fiskerierhvervet, skal 
have Part eller Andel i Udbyttet. Laan til An• 
skaffeise af nye Fartøjer maa ikke overstige 2/J af 
Værdien, og Laan til Anskaffelse af ældre Far• 
tøjer maa ikke overstige Halvdelen af Værdien. 
Dog kan der ekstraordinært til Anskaffelse af 
nye Fartøjer af anerkendt Type og Bygning paa 
50 Tons Br. og derover ydes Laan indtil 80 pCt. 
af Værdien. Laan til Foretagelse af Ombygning 
eller Hovedreparation af eller Indsættelse af 
Motor i Fartøjer maa ikke overstige Halvdelen 
af den derved fremkomne Forøgelse af Fartøjets 
Værdi. Laanene er afdragsfri det første Aar; der• 
efter tilbagebetales Laan til Anskaffelse a f nye 
Fartøjer under 50 Tons Br. samt til ældre Far• 
tøjer senest i Løbet af 10 Aar med mindst 1/Io 
aarlig; Laan til Anskaffelse af nye Fartøjer paa 
50 Tons Br. og derover tilbagebetales saaledes, at 
den Del af Laanet, der svarer til 50 pCt. af Far• 
tøjets Værdi, afdrages i Løbet af 10 Aar med 
mindst 1/to aarlig, hvorefter Resten af Laanet af, 
drages i de følgende l O Aar ; Laan til F oretageise 
af Ombygning eller Hovedreparation af eller Ind• 
sætteise af Motor tilbagebetales senest i Løbet af 
5 Aar med mindst 1 /s aarlig. F o r Laanene skal 
der gives lste Prioritets Panteret saavel i Fartøjet 
som i dets Forsikringssum. Laanene, som udbe• 
tales kontant, skal forrentes med 41/z pCt. p. A. 
Laanenes Størrelse og Vilkaarene for Tilbage• 
betalingen fastsættes iøvrigt af Ministeren for Sø• 
fart og Fiskeri. Laan til Anskaffelse af nye Fartøjer 
af anerkendt Type og Bygning paa 50 T o ns Br. 
og derover, der hygges her i Landet, kan paa 
nærmere af Ministeren for Søfart og Fiskeri fast• 
satte Vilkaar, herunder at der stilles en efter Mini• 
steren for Søfart og Fiskeris Skøn betryggende 
Sikkerhed, udbetales i Rater, saaledes at den sid• 
ste Rate udbetales, naar Fartøjet er færdigbygget. 
Fartøjerne skal være forsikret .mod Søskade og 
Brandskade mindst til et saadant Beløb, at Laanet 
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eller dets Restbeløb kan dækkes deraf. Saafremt 1929 
det Tilfælde maatte indtræffe, at Forsikringssum• l. Juni 
men ikke er tilstrækkelig hertil, skal der som 
ekstraordinært Afdrag paa Laanet afbetales et 
Beløb, svarende til Forskellen mellem Laanet eller 
dets Restbeløb og Forsikringssummen. Laanet 
forfalder til Udbetaling, naar Fartøjet efter Mini• 
steren for Søfart og Fiskeris Skøn ikke længere 
benyttes til Fiskeri. Saa længe Statsiaanet ikke 
er tilbagebetalt, kan det paagældende Fartøj ikke 
behæftes med Gæld, for hvilke Ejeren forpligtes 
til at give nogen Part eller Andel i Udbyttet af 
Fiskeriet. I Tilfælde af Salg af Fartøjer, i hvilke 
der er ydet Laan· af Stats•Laanefonden, træf, 
fer Finansministeren paa Stats•Laanefondens 
Vegne Afgørelse af, om Laanet kan forblive 
indestaaende i Fartøjet. § 3. Ministeren for Sø• 
fart og Fiskeri træffer Bestemmelse om, hvilke 
Tilsyn der vil være at føre med Fartøjerne med 
Tilbehør, dels ved Anskaffelsen eller Ombygnin• 
gen, Hovedreparationen eller Motorens Indsættelse 
og dels ved Benyttelsen. Tilsyn finder Sted mindst 
een Gang aarlig. Lignende Tilsyn vil være at 
føre med Fisketørringsanstalter, Isværker og Af, 
kølingshuse, der er tilvejebragt ved Hjælp af 
Laan fra Stats•Laanefonden. Laantageren er plig• 
tig at underkaste sig Tilsyn med, at han opfylder 
de Bestemmelser, der er fastsat i det Pantebrev, som 
han har udstedt til Stats•Laanefonden. Ved Mis• 
Iigholdelse af disse Bestemmelser forfalder Laanet 
straks til Betaling, og Finansministeren er beretti• 
g et til uden foregaaende F orligsmægling, Retter• 
gang eller Dom ved F ageden at gøre Udlæg i 
Pantet og til at lade dette bortsælge, eventuelt 
ved offentlig Auktion, naar der er forløbet 14 
Dage efter Forfaldstid, alt til skadesløs Dækning 
af Stats•Laanefondens Fordring med Renter tillige 
med, hvad der i øvrigt skyldes efter Pantebrevets 
Paalydende, og uden at det gjorte U d læg eller 
den derefter berammede Auktion skal kunne 
standses eller underkendes ved nogen Paaanke til 
højere Ret, naar Auktionen er afholdt i Overens• 
stemmeise med de gældende Lovbestemmelser, 
medens det skal staa vedkommende Debitor frit 
for at anlægge Regressøgsmaal til at erholde fuld 
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1929 Erstatning af Stats•Laanefonden. Aarlig Beretning 
l. Juni om Laanevirksomheden afgives til Tingenes Finans• 

udvalg. § 4. 1) Gældsforskrivninger for Laan, 
ydede i Henhold til denne Lov af Stats•Laane• 
fonden, Transporter, der af Laantageren meddeles 
paa Laanet eller Dele af samme, samt Garanti• 
beviser, udstedte som Sikkerhed for den i Lovens 
§ 2, Stk. 5, nævnte Ratebetaling, er stempelfri. 
Tinglæsningsgebyrer og alle offentlige Afgifter 
bortfalder. Finansministeren bemyndiges til efter 
derom indgivet Andragende at godtgøre eventuelle, 
forinden nærværende Lov Ikrafttræden, forbrugte 
Stempelbeløb til Dokumenter, der efter Be• 
stemmeJserne i foransiaaende Stykke skal være 
stempelfri. 

6. Juli Bek. om Forbud mod Salg af Skyde• 
vaaben og Ammunition, ændret ved Bek. 19. 
Okt. 1929. (Bek. fra Politimesteren.) I Henhold 
til § 6 i Lov af 13. April 1894 indeholdende Be• 
stemmelser for Politiet forbydes herved ethvert 
Salg af Skydevaaben og Ammunition til andre 
Personer end dem, der kan fremvise en skriftlig 
Tilladelse fra Politimesteren eller vedkommende 
Sysselmand.') Endvidere forbydes det civile Per• 
soner at bære skjulte Skydevaaben. Overtrædelse 
af Forbudet straffes med Bøder indtil 200 Kr. eller 
med simpelt Fængsel indtil en Maaned. 

7. Aug. Reglement for Politihegentene paa Fær• 
øerne.3) l. Politimesteren er Politibetjentenes 
Foresatte i ethvert tjenstligt Forhold, med Hensyn 
til hvilket de ikke ifølge Loven eller dette RegJe, 
ment er stillede under en anden Myndighed. 2. 
Det er Politibetjentenes Opgave dels at vaage 

l) Saaledes som denne er affattet ifølge Lov Nr. 63 af 11. 
Marts 1930, der traadte i Kraft straks. 

2) Ved Bek. af 19. Okt. 1929 er der lastsat følgende Æn• 
dring: Uanset det ved Bekendtgørelse af 6. Juli 1929 ud~ 
stedte Forbud mod Salg af Skydevaaben m. v. kan Salg 
af Ammunition til glatløbede Jagthagclbøsser og af 
saadanne Vaaben fra Butikker paa Færøerne indtil vb 
dere finde Sted uden Tilladelse: fra Politimesteren eller 
Sysselmanden. 

3) ]fr. Rcgl. 26. Marts 1924, 7. Fcbr. 1931 og 15. Apr. 1931. 
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over Opretholdelsen af den offentlige Orden, dels 1929 
at efterspore Forbrydelser og andre Overtrædelser 7. Aug. 
af Love og Vedtægter, som er Genstand for offent• 
lig Paatale. De er pligtige til at gøre Anmel• 
delse om ethvert saadant Forhold, som kommer 
til deres Kundskab. 3. Politibetjentene er for• 
pligtede til at gøre Tjeneste saavel i som udenfor 
Thorshavn. Den daglige Tjeneste i Thorshavn 
udføres af den faste Betjent, dog at Tjenesten en 
Hverdag om Ugen overtages af Reservebetjenten, 
naar der ikke findes Arrestanter i Arresthuset. 
Naar den faste Betjent er bortsendt fra Thors• 
havn eller iøvrigt ved et af Politimesteren god• 
kendt Forfald er forhindret, overtager Reserve• 
betjenten hans fulde Tjeneste. Hver anden Søn• 
dag skal Reservebetjenten overtage den faste Be• 
tjents Tjeneste, medmindre hans Pligt som Arrest• 
forvarer efter Politimesterens Skøn er til Hinder 
herfor. Reservebetjenten er derhos ligesom den 
faste Betjent pligtig til at udføre saadan Politi• 
tjeneste, som særlig maatte paalægges ham. Politi• 
betjentene er pligtige til at forrette Kontorarbejde 
paa Politikontoret i det Omfang, som deres øv• 
rige Tjeneste tillader, samt at yde Kontoret Bi• 
stand til Varetagelse af Karantænetjenesten i 
Thorshavn. T ransport af Arrestanter til og fra 
Arresthuset i Anledning af Forhør og Tilstede• 
værelse ved Forhør over saadanne paahviler for• 
trinsvis Reservebetjenten som en Del af Arrest• 
forvarergerningen. Forsaavidt en Betjent bortsen• 
des fra Thorshavn og stilles til en Sysselmands 
Disposition, er han pligtig til at efterkomme Sys• 
sclmandens Ordrer. 4. Den vagthavende Betjent 
skal daglig melde sig paa Amtskontoret, Politi• 
kontoret og Dommerkontoret Kl. 16 og bringe 
Posten mellem disse Kontorer indbyrdes og fra disse 
Kontorer til følgende andre Kontorer: Amtslægen, 
Provsten, V and bygningsvæsenet, Lagtinget, her• 
under Landsnævnets Kontor, Byraadet, Amts• 
ingeniøren, Postkontoret, Landbrugskonsulenten, 
Dyrlægen og Statens Skibstilsyn. Ligesom Be• 
tjenten ikke skal stille paa nævnte Tidspunkt, 
naar udgaaende eller uopsættelige Politiforretnin• 
ger maatte træde i Vejen, hvorom Anmeldelse 
saavidt muligt skal gives, saaledes skal han i en• 
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1929 keJte Tilfælde af hastende Karakter være pligtig 
7. Aug. til efter vedkommende Chefs specielle Ordre at 

udbringe Breve ogsaa til andre Tidspunkter eller 
til andre Steder. Posten udbringes straks samme 
Dag, til Provsten kun Mandag og Torsdag, med' 
mindre speciel Ordre gives af vedkommende Em' 
bedsmand. 5. Ingen Politibetjent maa paatage sig 
privat Arbejde uden Politimesterens Tilladelse, 
hvorhos den faste Betjent vil have at indgive 
Indberetning til Justitsministeriet, forinden han 
kan overtage en af de i Tjenestemandslovens § 44 
nævnte Beskæftigelser. Ej heller maa de uden 
saadan Tilladelse modtage nogen Gave eller Be' 
lønning i Anledning af Udførelsen af deres Tjene' 
ste. De skal iagttage Tavshed med Hensyn til 
alt, hvis Beskaffenked udfordrer det. 6. Politi' 
betjentene skal nøje iagttage de i Lov af 13. April 
1894 §§ 7-11 indeholdte Bestemmelser for Politiet 
og navnlig i deres Tjeneste undgaa al Uhøflighed 
samt vise Maadehold og Besindighed. Over' 
trædeise af dette Reglement medfører Bødeansvar 
efter fornævnte Lov af 13. April 1894 § 11. For 
den faste Betjents Vedkommende gælder Reglerne 
i Tjenestemandslovens §§ 17-20. 

70 A Fiskeridirektoratets Skr. - - - skal man 
- · ug. meddele, at der i Overensstemmelse med § l, 2. 

Stk., i Lov for Færøerne om FiskeriJaan af l. T u ni 
1929 ogsaa vil kunne ydes Laan til andre end Fiskere, 
naar det af Hensyn til Udviklingen af Fiskeri' 
erhvervet skønnes ønskeligt. Man har imidlertid 
ikke fundet Anledning til at indsætte en særlig 
Rubrik herom i Skemaet, men man skal anmode 
Amtet om i Tilfælde, hvor Laan søges af andre end 
Fiskere eller af Selskaber hjemmehørende paa Fær' 
øerne, at henlede Vedkommendes Opmærksomhed 
paa, at det i en særskilt Erklæring maa oplyses, 
hvilke særlige Hensyn der kan begrunde Y delsen 
af Laan og for Selskabers Vedkommende tillige 
nærmere Oplysning om Selskabets Forhold iøvrigt. 

(U tr.) 

24. Aug. Handelsmin. Skr. ang. Lov af 4. April 
1928 (Ædruelighedsloven) bestemmer: l) en 
Speditør for et københavnsk Vinfirma anset for 
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overtrædende Lovens § 3, 2. og 3. Stk. ; 2) tilfældige 1929 
tilrejsende, der er skattepligtige til ikke•færøske 24. Aug. 
Kommuner, maa for at faa udleveret indforskrevet 
Spiritus i Medfør af Lovens § 3, 4. Stk., fremvise 
Bevis for at have betalt Kommuneskat i den 
Skattetermin, der ligger forud for Udleveringen. 

(U tr.) 

Lagtingsbesl. ang. offentlige Forstander• 3. Sept. 
skabsmøder i Frodebø. Kommune. Tinget 
godkender, at Forstanderskabets Møder holdes 
offentlige. Dog skal Formanden eller 2 Medlem• 
mer være berettigede til at forlange, at Tilhørerne 
skal fjerne sig, og Forstanderskabet afgør da, om 
Sagen skal behandles for aabne eller lukkede Døre. 1) 

Vedtægt for Fangst af Muslingen «ØI'Iu» 12. Sept. 
i en Del af Sundet mellem Strømø og Østerø. 
§ 1. I Henhold til Lov Nr. 107 for Færøerne 
om Beskyttelse af Muslinger af 14. April 1893 
bestemmes herved følgende med Hensyn til Fangst 
af den store Musling «Ø1Iu» paa d~n Strækning 
mellem Strømø og Østerø (Haldersvig og Eide 
Sogne), der ligger indenfor følgende Grænser. 
Den nordlige Grænse: Torvanæs paa Østerø og 
Grønbøddin paa Strømø. Den sydlige Grænse: 
Gjånoyri paa Strømø og Svinaaholm paa Østerø. 
§ 2. «Ø1iur» maa indenfor de i denne Vedtægts 
§ l nævnte Grænser kun fanges med det sædvan• 
lige «Dregg», et Stykke Jern, hvis ene Ende fast• 
gøres til en Line, og hvis anden Ende bestaar af 
en Samling Kroge. Intet som helst Fartøj, der 
driver denne Fangst, maa bruge mere end 2 
«Dregg». Det er forbudt at bruge andre Fangst• 
redskaber til Fangst af «Ø11ur» end det foran be• 
skrevne Redskab, saalænge denne Vedtægt staar 
ved Magt. § 3. Overtrædelse af denne Vedtægt, 
der sigter til at forhindre Ødelæggelsen af Ø1lu• 
bestanden, straffes med Bøder efter Lovens § 5. 
§ 4. Nærværende Vedtægt gælder i et Tidsrum 
af 5 Aar fra l. Januar 1930 at regne. 

l) Jfr. Kommunalloven af 28. Fcbr. 1872 § 14. 
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1929 U. M. Skr. ang. Udgiften til Vikar ved 
13. Sept. en Folkeskole. I Skrivelse af 10. f. M. har Di· 

rektionen meddelt, at Forstanderskabet for O Kom• 
mune har nægtet at udrede Halvdelen af Udgiften 
til Lønnen til Lærer N, der under Førstelærer 
P's Suspension var antaget som Vikar ved O 
Sogns Skole. I Anledning heraf skal Ministeriet 
udtale, at det efter de almindelige Regler for 
Driften af en Kommunes Skolevæsen paahviler 
denne at afholde alle Udgifter til Skolevæsenets 
Drift og Lærernes Lønning, saaledes at Staten 
hertil kun giver de bestemte i Lov af 12. J u ni 
1922 § 8 fastsatte Bidrag; da denne Paragraf intet 
indeholder om, at Staten yder Bidrag til Vikar• 
udgifter under en Lærers Forfald, vilde hele den her• 
omhandlede Udgift, der var nødvendig for overhove• 
det at holde Skolen i Gang, kunne kræves dækket 
af Kommunen, og det var derfor en særlig Indrøm• 
mels e, at Ministeriet ved Skrivelse af16. Februar d. A. 
er gaaet med til, at Statskassen dækker Halvdelen 
af Udgifterne. Man er derfor med Direktionen 
enig i, at det i hvert Fald paahviler Kommunen 
et betale Halvdelen af den omhandlede Vikarløn 
eller ialt 350 Kr., og man skal derfor anmode 
Direktionen om at ville paalægge Forstander• 
skabet omgaaende at udbetale nævnte Beløb til 
Lærer N. Saafremt dette Paalæg ikke efterkom• 
mes, bemyndiger man Direktionen til at udbetale 
Beløbet til Lærer N og til, saafremt Forstander• 
skabet ikke inden en kort Frist refunderer Beløbet, 
at sagsøge Kommunen til Betaling af dette. 

(U tr.) 

17. Sept. Justm. Skr. ang. Statens Andel i Udgif• 
terne illg. Lov af 17. Marts 1922. - - - de 
Udgifter, der af Færøernes Amtsrepartitionsfond 
er udredet til Foranstaltninger mod smitsomme 
Sygdomme i Aaret 1928 bemyndiger Justitsmini• 
steriet herved Amtet til at anvise det paa Finans• 
loven for Finansaaret 1929-30 § 19. VI. h Ud, 
gifter i Henhold til færøsk Epidemilov af 17. 
Marts 1922 bevilgede Beløb af 2000 (To Tusinde) 
Kr. samt paa forventet Efterbevilling ved Lov om 
Tillægsbevilling for Finansaaret 1929-30 § 19. VI. 
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h. at anvise et Beløb af 7876 (Syv T u sinde Otte 1929 
Hundrede og Seksoghalvfjerds) Kr. til Færøernes 17. Sept. 
Amtsrepartitionsfond ved Færøernes Jordebogs• 
kasse, hvilket Beløb udgør den Statskassen paa• 
hvilende Andel af de nævnte Udgifter, dog under 
Førbehold for det Tilfælde, at der fremkommer 
Udsættelse ved Finansministeriets Revision af 
Regnskabet. Man bemyndiger derhos Amtet til 
fremtidig mod forventet Godkendelse at anvise 
Statskassens Andel i Udgifterne til dette Formaal 
straks, naar Opgørelse for hvert Aar foreligger 
og med sædvanligt Forbehold for det Tilfælde, 
at der fremkommer Udsættelse ved Finansmini• 
steriets Revision af Regnskabet. 

(U tr.) 

Vedtægt for Styrelsen af Tuberkulose• 19. Sept. 
sygehuset i Hoydal. § l. Færøernes Lagting 
er Ejer af Tuberkulosesygehuset og har højeste 
Myndighed over alt, som vedrører dette. Lagtin• 
get vælger aarlig et staaende Udvalg, der er Syge• 
husets Bestyrelse. Enhver Sag forelægges Lægen 
til Erklæring, inden den afgøres. § 2. Udvalgets 
Medlemmer er berettigede til at undersøge alle 
Forhold vedrørende Sygehuset. Formanden for• 
bereder Sagerne og foranstalter Udførelsen af Be• 
styrelsens Beslutninger. Han besørger derfor al 
Korrespondance i Overensstemmelse hermed og 
har Tilsyn med, at alle Bestyrelsesbeslutninger 
med Hensyn til den daglige Drift sættes i Kraft. 
Naar en Sag ikke kan vente, til hele Udvalget 
samles, træffer Formanden Afgørelse paa Udval• 
gets Vegne, hvis muligt efter Samraad med Ud• 
valgsmedlemmerne ; men Beslutningen bliver at 
fremlægge til Godkendelse paa første Udvalgs• 
møde. § 3. Lagtinget og Thorshavns Byraad 
eller mellem Tingsamlingerne Udvalget og Thors• 
havns Byraad ansætter og afskediger Lægen. Ud· 
valget ansætter og afskediger Økonoma, Maskin• 
passer og Sygeplejerskerne. Spørgsmaal om Af· 
sked med Pension bør dog hvis muligt forelægges 
Lagtinget til Afgørelse. Det øvrige Personale an• 
tages og afskediges af Lægen. Dog skal U d val• 
g et fastsætte Antallet. V ed Ansættelse i pensions• 
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1929 givende Stilling er Ansættelsen betinget af til• 
19. Sept. fredsstillende Lægeattest. § 4. Lagtinget bestem• 

mer Lægens Løn, ligesom det ogsaa fastsætter 
Lønnen for Økonoma, Maskinpasseren, Syge• 
plejerskerne og Regnskabsholderen. Mellem Ting• 
samlingerne kan U d valget fastsætte disse Lønnin• 
ger ; dog bliver de ikke at sætte højere, end de 
paagældende Lønninger var i Forvejen. Udvalget 
fastsætter Lønnen for det øvrige Personale samt 
Godtgørelse for Medhjælp. Bestyrelsen kan fast• 
sætte almindelige Reglementer for Personalet. § 5. 
Bestyrelsen tager Bestemmelse om Leveringen af 
de vigtigste Levnedsmidler og Forbrugsgenstande, 
eventuelt efter Udbud ved Licitation. § 6. Be• 
styrelsen fremsætter Forslag til Aarsbudget til Fore• 
læggeise for Lagtinget. § 7. Regnskabsaaret er 
Kalenderaaret. Bestyrelsen kan antage Medhjælp 
til Aflæggelse af Regnskab. § 8. Bestyrelsen 
fremlægger Aarsregnskabet til Godkendelse for 
Lagtinget og paaser, at denne Vedtægt og andre 
Reglementer, som gælder for Sygehuset, bliver 
overholdt. 

l. Okt. Bek. (Nr. 195) om Befordringsgodtgø• 
reJse for de færøske Embedslæger. I Hen• 
hold til § 16 i Anordning af 4. Oktober 1919, 
hvorved Lov om Embedslægevæsenets Ordning 
af 21. April 1914 sættes i Kraft paa Færøerne, 
fastsætter Justitsministeriet herved for Tiden ind• 
til den 31. Marts 1932 Størrelsen af den Befordrings• 
godtgørelse, som, naar Baad ikke benyttes eller 
særlig Overenskomst ikke er truffet, tilkommer 
Embedslægerne for Embedsrejser i Henhold til 
nævnte Paragrafs l. Stykke, til 20 Øre pr. paa• 
begyndt km, dog mindst 2 Kr. pr. Rejse. 

3. Okt. U. M. Skr. ang. Anvisning af Bevillinger 
til Skolebygninger. I Anledning af Direktionens 
Skrivelse af 21. August d. A. angaaende Frem• 
gangsmaaden med Hensyn til Anvisning af de til 
Skolebygninger paa Færøerne givne Bevillinger 
bemyndiger Ministeriet herved Direktionen til 
fremtidig at udbetale de herhenhørende Bevillinger 
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i det Finansaar, for hvilke de er givne, samt i det 1929 
derefter følgende Finansaar paa forventet Gen• 2. Okt. 
bevilling. Saafremt en Bevilling ikke inden Ud, 
løbet af denne Frist er kommet til Udbetaling, 
maa der i hvert enkelt Tilfælde indhentes Tilla• 
deJse fra Ministeriet til Udbetaling af Beløbet. 
For at Ministeriet ved Udarbejdelsen af Forslag 
til Tillægsbevillingsloven kan have Oversigt over, 
hvilke Beløb der skal optages som Genbevilling 
af tidligere bevilgede ikke benyttede Tilskud til 
Færøernes Skolevæsen udbeder man sig hvert 
Aar i Begyndelsen af December Maaned Indberet• 
ning fra Direktionen med Hensyn til samtlige 
Færøernes Skolevæsen vedrørende Beløb, der skal 
optages paa Tillægsbevillingsloven for det paa• 
gældende Finansaar som Genbevilling. Man ud• 
beder sig derhos hvert Aar i Slutningen af fe, 
bruar Maaned en Kontinuationsindberetning fra 
Direktionen, dels om Beløb, der er udbetalt siden 
den pr. l. December stedfundne Indberetning, og 
dels om Beløb, der maa paaregnes at ville komme 
til Udbetaling inden l. April, og som i Henhold 
til foransiaaende skal optages paa Tillægsbevil• 
Jingsloven som Genbevilling. Man anmoder ende• 
lig Direktionen om at foranledige, at der fremtidig 
til Undervisningsministeriet indsendes en Ekstrakt• 
Afskrift af de maanedlige Opgørelser, der fra Jorde• 
bogskassen indsendes til Finansministeriet, inde• 
holdende Oplysninger om Forbruget paa de under 
Finanslovskonti § 21 II C givne Bevillinger til 
Færøernes Skolevæsen, og man udbeder sig sam• 
ti dig en Oversigt over Forbruget paa de enkelte 
Konti i første Halvdel af indeværende Finansaar. 

(U tr.) 

L. M. Skr. ang. Betingelserne for Ud• 17. Okt. 
stykning, hvori udtales, at man, hvor der som i 
nærværende Tilfælde søges om Udstykning, før• 
inden eventuelle af Kommunalraadet stillede Be• 
tingelser om Anlæg og Vedligeholdelse af Ad· 
gangsvejen er opfyldt, vil finde det hensingtsmæs• 
sigt, at der afæskes saavel Sælger som Køber en 
skriftlig Erklæring om, hvorvidt de ønsker Ud• 
stykningen approberet, uanset at Parcellen efter 
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1928 de gældende Bygningsbestemmelser ikke vil kunne 
17. Okt. bebygges, forinden Vejen til denne er anlagt. Ø n• 

skes Sagen derefter fremmet, bør i Approbations• 
skrivelsen gøres en Bemærkning om, at Approba• 
tionen ikke afgør noget med Hensyn til Spørgs• 
maalet om, hvorvidt de udstykkede Parceller vil 
kunne bebygges. 

(Utrykt.) 

19. Okt. Justitsm. Skr. om Kasseeftersyn paa F ær• 
øerne. Efter stedfunden Forhandling med Finans• 
ministeriet bestemmer Justitsministeriet herved i 
Medfør af § 27, 2det Stykke, i Lov Nr. 77 af 31. 
Marts 1926 om Statens Regnskabsvæsen og Revi• 
sion, at de særlig for Kassebetjente gældende Be• 
stemmelser ikke skal komme til Anvendelse paa 
Amtmanden over Færøerne. Man skal derhos 
anmode Hr. Amtmanden om at ville afholde 
Kasseeftersyn hos følgende Kassebetjente paa F ær• 
øerne : l. Dommeren, 2. Politimesteren, 3. Syssel, 
mændene, 4. Sognefogden i Vaag, dog saaledes, 
at det tillades Dem efter Omstændighederne at 
bemyndige Politimesteren til paa Deres Vegne at 
afholde Kasseeftersyn hos Sysselmændene og 
Sognefogden i Vaag. Kasseeftersynene bedes af, 
holdt i Overensstemmelse med Finansministeriets 
Bekendtgørelse af 3. Juni 1927 vedrørende Afhol• 
delse af Kasseeftersyn hos Statens Kassebetjente, 
idet man skal anmode om at en Genpart af den i 
Bekendtgørelsens Post II omhandlede Beskrivelse, 
der vil være at tilstille L Hovedrevisorat, maa 
blive indsendt til Justitsministeriet. 

(U tr.) 

9. Nov. U. M. Skr. ang. Færøernes Pensionsfond. 
I Skr. af 11. f. M. har Direktionen indberettet, at 
den i Henhold til Lov Nr. 82 af 29. Marts 1893 
om Pensionering af Lærere og Lærerinder ved 
Almueskolevæsenet paa Færøerne oprettede Pen• 
sionsfond har naaet et Beløb af over 100.000 Kr., 
og da væsentlig Stigning som Følge af Reglerne 
i Lov Nr. 121 af 31. Marts 1928 vil kunne paa• 
regnes i en Aarrække, har Direktionen rejst Spørgs• 
maal om at anbringe Midlerne, der nu indestaar paa 
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Sparekassebog med Færø Amts Sparekase, i Kredit• 1929 
foreningsobligationer eller Statsobligationer. Dette 9. Nov. 
Spørgsmaal har været forelagt Lagtinget, hvor Sa, 
gen har været behandlet i et U d valg, der blandt 
andet har udtalt, «at man ikke kan anse det for 
hensigtsmæssigt at anbringe Lagtingets kontante 
Midler udenfor Færøerne». Udvalget har herefter 
stillet Forslag om, at Pensionsfondens Midler som 
hidtil anbringes i Færø Amts Sparekasse, saaledes 
at Skoledirektionen paaser, at Størstedelen af den 
kontante Kapital altid er anbragt paa Sparekasse• 
bog. l Anledning heraf skal Ministeriet henlede 
Opmærksomheden paa, at Pensionsfondens Mid, 
ler ikke kan anses for Lagtingets Kapital, og at 
den ikke er undergivet Lagtingets Raadighed, og 
derfor ikke bør sammenblandes med de Kapitaler, 
hvorover Raadighedsretten tilkommer Lagtinget. 
Man henviser i saa Henseende til Bestemmelserne 
i § 3 i ovennævnte Lov af 29. Marts 1893, 1) hvor• 
efter Pensionsfonden b e s t y r e s af Færø Amts 
Skoledirektion, medens F ondens Regnskaber re vi• 
deres af Lagtingets Revisor og decideres af Tin• 
get. Det er derfor Skoledirektionen, hvem det 
som Bestyrelse af Fonden tilkommer at tage ende, 
lig Bestemmelse om Anbringelse af Fondens Mid• 
ler, overensstemmende med de herfor givne For• 
skrifter. Ministeriet skal dernæst udtale at man 
med Direktionen er enig i, at det ikke anses for 
forsvarligt, at den Kapital, hvorpaa hele Pensions• 
ordningen for de færøske Folkeskolelærere og 
•lærerinder beror, anbringes samlet i en Spare• 
kasse, men at en saadan Kapital bør anbringes i 
forskellige solide Obligationer, der fordeler 
Risikoen over et langt større Omraade. Efter 
Bestemmelserne i § 3 sidste Punktum i Loven af 
29. Marts 1893 1) skal Pensionsfondens Midler an• 
bringes ved Udlaan i Jordegods paa Færøerne 
eller ved Indkøb af solide Værdipapirer - alt 
efter de til enhver Tid gældende Regler for Ud• 
Jaan af umyndiges eller offentlige Stiftelsers Mid• 
ler,2) og Ministeriet anser det ikke for at være 
foreneligt med disse Bestemmelser, at Fondens 

l) Jlr. Lov Nr. 121 af 3!. Marts 1928. 
2) Jlr. Kane. Skr. al l. Aug. 1837. 

ll-17 
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1929 Midler henstaar i en Sparekasse, bortset fra en 
9. Nov. midlertidig Anbringelse af Smaabeløb. Man skal 

endelig heillede Opmærksomheden paa, at Pen• 
siensføndens Kapital efter den af Statsanstalten 
for Livsforsikring foretagne Beregning af Risikoen 
skal forrentes med 21/a pCt. halvaarlig altsaa 41/< 
pCt. aarlig, for at den kan svare til sine F orplig• 
teJser - j fr. vedlagte Eksemplar af F arslaget til 
Lov om Pension og Efterindtægt for Lærere og 
Lærerinder i Folkeskolen paa Færøerne, pag. II 
nederst - og efter det oplyste forrentes Pensions• 
fondens i Færø Amts Sparekasse indestaaende 
Midler kun med 4 pCt. aarlig. Selvom Spare• 
kassen skulde være villig til at forrente Kapitalen 
med 41/< pCt. aarlig, maa Ministeriet dog af 
ovenanførte Grunde anse det for udelukket, at 
Kapitalen kan forblive indestaaende i en Spare• 
kasse, og man skal derfor anmode Direktionen 
om at drage Omsorg for, at Pensionsfondens 
Midler anbringes i solide Værdipapirer, Kredit• 
foreningsobligationer eller Statsobligationer, idet 
man efter det i Sagen op l y s te ikke bør søge Mi d, 
Jerne anbragt ved Udlaan i Jordegods paa Fær• 
øerne. 

(U tr.) 

JO. Dec. U. M. Skr. ang. Tilskud til Skolebygninger. 
- - har Forstanderskabet for N Kommune 

anholdt om et Statstilskud til delvis Dækning af 
Udgifterne ved Installation af et Centralvarme• 
anlæg i Skolebygningen - - - I Anledning heraf 
skal Ministeriet herved meddele Direktionen til 
videre Bekendtgørelse, at man ikke ser sig i Stand 
til at stille Forslag om Ydelse af et særligt Stats• 
tilskud i det anførte Øjemed, idet man under den 
nuværende Tilskudsordning, hvorefter der af Sta• 
ten gives faste Tilskud til færøske Skolebygnin• 
ger, nemlig for Tiden 1800 Kr. til en Skolestue, 
3400 Kr. til en Lærerbolig og 5200 Kr. til en 
Skole med Lærerbolig, ikke finder derudover at 
kunne give nogle Kommuner særlige Bygnings• 
tilskud, fordi de i disse Kommuner opførte Skole< 
bygninger er mere bekostelige end Skolebygninger. 
i andre Kommuner. 

(U tr.) 
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Anordn. (Nr. 234), hvorved Lov Nr. 1929 
77 af 19. April 1907 om elektriske Stærk• 20. Dec. 
strømsanlæg, saaledes som denne er ændret 
i Henhold til Lov Nr. 146 af 20. Aprill928, 
sættes i Kraft paa Færøerne. I Henhold til 
den Regeringen ved § 20 i Lov Nr. 77 af 19. 
April 1907 om elektriske Stærkstrømsanlæg dertil 
givne Bemyndigelse sættes herved nævnte Lov, 
saaledes som denne er ændret i Henhold til Lov 
Nr. 146 af 20. April 1928, i Kraft paa Færøerne 
i følgende Skikkelse : K a p i t e l l. § l. I 
denne Anordning forstaas ved o:Stærkstrømsanlæg» 
elektriske Anlæg, som anvender Strømme, der har 
en saadan Styrke øg en saa høj Spænding, at de 
derved kan medføre Fare. Ministeren for offent< 
lige Arbejder bemyndiges til at udfærdige et 
Reglement for Udførelse og Drift af elektriske 
Stærkstrømsanlæg, hvori der kan fastsættes Regler 
om : a. Sikkerhedsforanstaltninger, der bliver at 
iagttage ved saadanne Anlægs Udførelse og under 
deres Drift saavel som ved Udførelse og Drift af 
andre Anlæg, der an bringes i farlig Nærhed af 
eller i Forbindelse med et Stærkstrømsanlæg. b. 
Forbud mod til Brug i Indlandet at sælge eller 
udlevere Maskiner, Apparater og Materiel, hvis 
Anvendelse er i Strid med Reglementets Bestem< 
meJser, og som, for saa vidt angaar Lavspændings' 
installationsmateriel, derhos ikke er forsynet med 
Approbationsmærke fra et af Ministeriet anerkendt 
Prøvningsudvalg. c. Forpligtelse til Anmeldelse 
for den i § 2 omhandlede Elektricitetskommission 
af de ved denne Anordnings Ikrafttræden bestaa< 
ende Anlæg og af ny Anlæg og Udvidelser af 
ældre Anlæg samt Forpligtelse til at give Elek, 
tricitetskommissionen eller dens befuldmægtigede 
Adgang til Anlæggenes Undersøgelse. d. Tilsyn 
med Anlæg i saadanne Rum, i hvilke der kan 
opstaa Eksplosionsfare, eller hvor stærk eller godt 
ledende Fugtighed eller andre Grunde besværlig• 
gør Vedligeholdelsen af Isolationen og formind• 
sker Modstanden i de dersteds beskæftigede Per• 
soners Legemer; endvidere med Anlæg, der 
skønnes at medføre særlig Fare for Menneskeliv 
eller for Tilintetgørelse af større Værdier, her• 
under saadanne Virksomheder, der er undergivne 
Tilsyn i Henhold til Anordning for Færøerne om 
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1929 Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af 
20. Dec. Maskiner af 23. Juli 1923, samt med Anlæg i 

Teatre og andre Bygninger, hvori mange Menne' 
sker samles. Udgifterne ved Tilsynet bæres af 
Anlæggets Ejer. e. Straf af Bøder paa indtil 
1.000 Kr. for Overtrædelser af de i Reglementet 
trufne Bestemmelser. Sager angaaende saadanne 
Overtrædelser bliver at behandle som Politisager ; 
Bøderne tilfalder Statskassen. § 2. l Henhold 
til Lov Nr. 77 af 19. April 1907 er der oprettet 
en Elektricitetskommission, der dels varetager de 
til samme i nærværende Anordning og Reglemen' 
!et for Udførelse og Drift af elektriske Stær b 
strømsanlæg henlagte Forretninger, dels bistaar 
Ministeriet for offentlige Arbejder ved Afgivelse 
af Betænkning i de den af Ministeriet forelagte 
Sager vedrørende elektriske Stærkstrømsanlæg. 
Kommissionen, der har Sæde i København, met1 
hvis Virksomhedsomraade omfatter hele Landet, 
og som af Formanden kan sammenkaldes til 
Møde hvor som helst i Landet, bestaar af 
en af Kongen udnævnt Formand og 4 af 
Ministeren for offentlige Arbejder udnævnte 
Medlemmer. Et af Medlemmerne skal være i 
Besiddelse af de Kvalifikationer, der udkræves for 
at have Sæde i Landsretterne, 3 Medlemmer skal 
være i Besiddelse af elektroteknisk Sagkundskab. 
Samtlige 5 Medlemmers Virketid bestemmes til 6 
Aar ad Gangen. De oppebærer aarligt Vederlag 
og faar Godtgørelse for Rejseudgifter til og fra 
Mødestedet efter deres af F ormanden godkendte 
Regning. Kommissionen antager fornøden Med, 
hjælp. De til Kommissionen medgaaende Udgif, 
ter bevilges ved de aarlige Finanslove. § 3. 
Elektriske Stærkstrømsanlæg maa ikke medføre 
Fare for anden Mat1ds Ejendom eller udsætte 
Driften af andre allerede bestaaende Virksomheder 
for Forstyrrelse. Kan saadanne Forstyrrelser und, 
gaas ved I værksætteise af Sikkerhedsforanstalt, 
ninger, bliver disse at udføre paa det ny Anlægs 
Bekostning, dog skal den ældre Virksomhed 
kunne tilpligtes at bære en passende Del af Bekost. 
ningen, hvis Foranstaltningernes I værksætteise til, 
lige medfører væsentlige Fordele for dens frem, 
ticlige U d øvelse. Spørgsmaal om : a. hvorvidt 
et elektrisk Stærkstrømsanlæg udsætter Driften af 
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en allerede bestaaende Virksomhed for Forstyr• 1929 
relse, b. hvilke Sikkerhedsforanstaltninger der 20. Dec. 
skal træffes for at udelukke saadan Forstyrrelse, 
c. hvem der skal bringe de paagældende F o r• 
anstaltninger til Udførelse, og d. om og i hvilket 
Omfang den ældre Virksomhed skal deltage i 
Udgifterne herved, afgøres, for saa vidt der ikke 
kan opnaas Overenskomst herom, med endelig og 
forbindende Virkning for Parterne af et for Fær• 
øerne særligt N æv n, bestaaende af 3 Medlemmer, 
hvoraf den ene, der fungerer som Formand, ud• 
nævnes af Ministeren for offentlige Arbejder for 
6 Aar ad Gangen, medens de 2 andre Medlem• 
mer for hvert enkelt Tilfælde udnævnes af Eleb 
tricitetskommissionen udenfor dens egen Midte. 
Nævnet kan bestemme, at Stærkstrømsanlæggets 
Udførelse eller Drift ikke maa paabegyndes, 
forinden de Sikkerhedsforanstaltninger, som findes 
nødvendige, er trufne. Nævnet fastsætter i sin 
Kendelse, hvem af Parterne, der skal bære Om• 
kastningerne ved dets Behandling af Sagen og 
med hvilket Beløb. Spørgsmaalet om Omkost• 
ningernes Størrelse kan dog indankes for Mini• 
steren for offentlige Arbejder ; saadan Paaanb 
ni n g skal finde Sted inden 8 U ger efter Kende!, 
sens Forkyndelse. § 4. Med Hensyn til Beret• 
tigelsen til at udføre Arbejder ved elektriske 
Stærkstrømsanlæg gælder de i Lov Nr. 9 af 23. 
Januar 1903 givne Bestemmelser. Dog er alene 
Personer, der har bestaaet en af Ministeren for 
offentlige Arbejder godkendt Prove for elektriske 
Installatører, berettigede til at paatage sig Ud• 
førelsen og Vedligeholdelsen af saadanne Stærk. 
strømsanlæg, som er underkastet Tilsyn ifølge § 
l d., og Overtrædelse heraf straffes med Bøde 
paa indtil 1.000 Kr., der tilfalder Statskassen ; 
Sager herom behandles som Politisager. For saa 
vidt det findes hensigtsmæssigt, at saadanne Prø• 
ver afholdes ved Statens Foranstaltning, bevilges 
Midlerne hertil ved de aarlig Finanslove. De, 
som har bestaaet Prøven, har Ret til at paatage 
sig elektriske Installationer overalt i Landet. En• 
hver Installatør bærer Ansvaret for det af ham 
anvendte Personales Duelighed og Paalidelighed. 
Elektricitetskommissionen er berettiget til at under• 
søge, hvorvidt Installatører udfører de dem over• 
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1929 dragne Arbejder paa tilfredsstillende J\1aade. 
20. Dec. Findes dette ikke at være Tilfældet, kan Kom• 

missionen efter Omstændighederne ikende den 
paagældende en Statskassen tilfaldende Bøde paa 
indtil 1,000 Kr. Kommissionen kan derhos er• 
klære, at en Installatør, som har bestaaet den 
ovennævnte Prøve, har forbrudt den ved samme 
erhvervede Ret, hvis den finder, at han har gjort 
sig skyldig i gentagen eller i grov Forsømmelig• 
hed, eller hvis han 11ndlader at erlægge en ham 
ikendt Bøde inden en fastsat Frist; en saadan 
Afgørelse kan dog indankes for Ministeren for 
offentlige Arbejder, der endelig afgør Sagen. 
K a p i t e I 2. § 5. Den, der driver et elektrisk 
Stærkstrømsanlæg, er pligtig at erstatte den Skade 
paa Person eller Gods, som forvoldes af Anlægget, 
medmindre det oplyses, at den skadelidende selv 
forsætlig eller ved Uagtsomhed har hidført Ska• 
den, eller at den ikke kunde have været afvær• 
get ved den Agtpaagivenhed og Omhu, som 
Driften af saadanne Anlæg udkræver saavel i 
H ensende til Driftsmaaden som til Materiellet. 
§ 6. Den skadelidende er berettiget til Erstat• 
ning ikke blot for den Skade, som han umiddel, 
bart lider, men ogsaa for deraf følgende Udgifter, 
Næringstab og Ulempe. Foreligger Legemsbeska• 
digelse, har han desuden Krav paa Erstatning for 
deraf flydende Lidelse, Lyde og Vansir. Saafremt 
nogens Død forvoldes under de i § 5 anførte 
Omstændigheder, skal der udredes Erstatning for 
Udgifter ved hans Begravelse og for det Tab, 
som lides af dem, overfor hvem den paagældende, 
den Gang Ulykkestilfældet indtraf, havde eller 
havde paataget sig Forsørgelsespligt. § 7. Kan 
Skaden hidrøre fra flere Stærkstrømsanlæg, hæfter 
alle de Anlæg (j fr. § 5), for hvilke det ikke kan 
bevises, at Skaden umulig kan være foraarsaget 
af dem, solidarisk overfor den skadelidende. De 
til Erstatning fotpligtede Anlæg hæfter i Mangel 
af anden Overenskomst lige. K a p i t e l 3. § ~
Ledninger for elektriske Stærkstrømsanlæg kan 
føres over og under Gader, Veje og Jernbaner, 
naar Fremførelsen sker saaledes, at Færdselen paa 
de paagældende Steder ikke i nogen Maade kan 
forulempes derved. Forinden Anbringelsen af 
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Ledningen finder Sted, skal der med 4 Ugers 1929 
Varsel ske Anmeldelse derom til Vejens eller 20. Dec. 
J em banens Ejer eller Bestyrelse ; denne kan da i 
Løbet af 8 Uger efter Anmeldelsen nedlægge 
Protest mod Ledningens Fremførelse overfor 
Ministeriet for offentlige Arbejder, der afgør om 
og paa hvilken Maade Ledningerne kan anbringes ; 
for saa vidt Pæle dier Standere ønskes anbragte 
paa Vejens eller Jernbanens Areal, eller for saa 
vidt Fremførelsen skønnes at ville medføre økono• 
misk Tab for Vejens eller Jernbanens Ejer, kan 
Tilladelsen af Ministeriet dog kun gives under 
Iagttagelse af Forskrifterne i § 9 ff. § 9. Til 
Fremførelse af Ledninger, Opstilling af Stang• 
rækker med tilhørende Ledninger, Transformatorer 
o. lign. samt til Fremførelse af underjordiske Led• 
ninger for elektriske Stærkstrømsanlæg, der er af 
almen Interesse, kan med Tilladelse af Ministeren 
for offentlig Arbejder tvungen Afstaaelse af Ret• 
tigheder over offentlig eller privat Ejendom finde 
Sted, derunder Færdselsret til nødvendige Revisions• 
og Vedligeholdelsesarbejde, jfr. dog Erstatnings• 
bestemmelserne i § 5. Hvis Ministeren ikke finder 
Anledning til straks at afslaa et om Erhvervelse af 
saadan Rettighed fremkommet Andragende, afgives 
Sagen til Elektricitetskommissionen til U n der• 
søgeise og Erklæring. Kommissionen giver ved 
anbefalet Brev samtlige de Grundejere, offentlige 
eller private, over hvis Grunde der ønskes erhver• 
·vel Rettigheder, og som har bekendt Bopæl eller 
Hjemsted her i Landet, Meddelelse om Andragen• 
dets Fremkomst med Angivelse af, hvilke Retlig• 
heder der ønskes erhvervede, og med Opfordring 
til inden 8 U ger efter Meddelelsens Afsendelse at 
fremsætte de Indsigelser, hvortil de maatte finde 
Anledning. En lignende Meddelelse gives Besty• 
reJserne for de Kommuner (Amts•, By• og Sogne• 
kommuner), som berøres af Anlægget. Kom• 
missionen bekendtgør endvidere 2 Gange efter 
hinanden i Statstidende samt i et efter Kommis• 
sionens Skøn passende Antal lokale Blade, at 
saadant Andragende er modtaget, og skal denne 
Bekendtgørelse tillige indeholde Opfordring til 
alle, som maatte have Interesser i Anledning af 
Anlægget at varetage, og som ikke har modtaget 
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1929 særskilt Meddelelse om det paatænkte Anlæg, til 
20. Dec. inden 8 Uger fra den sidste Bekendtgørelse for 

Kommissionen at fremsætte deres Bemærkninger. 
Kommissionen er berettiget til af Andrageren at 
forlange sig meddelt alle Oplysninger om Anlægget 
og dets Drift, som skønnes nødvendige til Be' 
dømmeise af Andragendet. N aar de i 3d i e og 
4de Stk. nævnte Frister er udløbne, og Kommis' 
sionen har endt sine Undersøgelser, afgiver den 
Betænkning til Ministeriet for offentlige Arbejder, 
der afgør, hvorvidt og i hvilket Omfang Andragen' 
det kan imødekommes. Tilladelse til tvungen 
Erhvervelse af Adgang til at benytte offentlige 
Gader og Veje kan dog kun gives for et Tidsrum 
af højst 40 Aar, og kun for saa vidt den eller de 
paagældende Kommuner ikke alerede har tilvejebragt 
eller stiller en efter Ministeriets Skøn tilstrækkelig 
Garanti for inden en passende Tidsfrist at ville 
tilvejebringe et Anlæg, der i det væsentlige tiJ, 
fredsstiller de af Andrageren tilsigtede almen' 
nyttige Formaal. § 10. Naar Ministeriet for 
offentlige Arbejder har givet Tilladelse til tvungen 
Erhvervelse af Rettigheder over fremmed Ejendom, 
indkalder Elektricitetskommissionen saavel den 
eller dem, der har faaet den ovennævnte Tilladelse, 
som de paagældende Grundejere (Brugere) til et 
Møde i den paagældende Egn, hvortil Tilsigelse 
gives med 4 Ugers Varsel enten ved anbefalet 
Brev eller ved Stævningsmændene. Kommissionen 
afgør, hvor Mødet skal afholdes, og hvilkel Antal 
af dens Medlemmer, der skal deltage deri. Paa 
Mødet forhandler Kommissionen den nærmere 
Ordning med Parterne. Opnaas Forlig ikke, 
eller udebliver vedkommende Grundejer (Bruger), 
fastsætter Kommissionen med bindende Virkning 
indenfor de ved Ministeriets Tilladelse til T vangs' 
afstaaelse givne Grænser Indholdet og Omfanget 
af de Rettigheder over hver enkelt Ejendom, der 
skal erhverves, medens Spørgsmaalet om Erstat' 
ningens Størrelse henvises til Fastsættelse ved en 
Voldgiftsret. Den Sikkerhed, der eventuelt bliver 
at stille for Erlæggelsen af Erstatningen, fastsættes 
af Elektricitetskommissionen og skal være depo' 
neret i den Bank, som Parterne efter Overenskomst 
maatte bestemme, eller, hvis Overenskomst ikke 
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foreligger, i Nationalbanken, forinden Arbejdet 1929 
paabegyncles. § 11. Til den i § 10 nævnte 20. Dee. 
Voldgiftsret vælger den, som har faaet Til' 
ladeisen ifolge § 9, og Grundejeren (Brugeren) 
hver sin Voldgiftsmand. Dersom en af Parterne 
ikke skriftlig har meddelt den anclen Part sit 
Valg inden 4 U ger efter, at denne sidste skriftlig 
har meddelt ham sit Valg, mister den førstnævnte 
sin Ret til at vælge, saalecles at den anclen Part 
har Ret til at vælge ogsaa den anclen Voldgifts' 
mand. Saafremt der ikke opnaas Enighed imellem 
de 2 Voldgiftsmænd, afgør en Opmand, der ud' 
meldes af Dommeren paa Færøerne, indenfor 
Grænsen af de modstridende Opfattelser de Punb 
ter, der er Uenighed om. Voldgiftsrettens Af, 
gøreise meddeles begge Parter skriftlig. Afgørelsen 
er forbindende for begge Parter og endelig. § 12. 
De Beløb, som af Anlæggets Ejer skal udbetales i 
Erstatning bliver at udbetale direkte til vedkom' 
mencle Grundejer (Bruger). Anlæggets Ejer er 
berettiget til, forinden Erstatningsbeløbet betales, 
at forlange Bevis for, at Panthavere og andre ved' 
kommende samtykker i Udbetalingen, og, indtil 
saaclant Bevis foreligger, at deponere Erstatnings' 
beløbet i den Bank, som Parterne efter Overens' 
komst maatte bestemme, eller, hvis Overenskomst 
ikke foreligger, i Nationalbanken, og med den 
Virkning, at Beløbet med paaløbencle Renter ikke 
kan hæves, forinden begge Parters Samtykke til 
Udbetalingen foreligger. § 13. Til Bevis for, at 
Rettigheder over anclen Mands Grund er erhver' 
vet, tjener en Udskrift af det for Elektricitets' 
kommissionen passerede, hvilken Udskrift An' 
læggets Ejer kan lade tinglyse som Hæftelse paa 
Ejendommen. § 14. Alle Omkostninger ved de 
i §§ 9-13 omhandlede Forretninger m. m. bæres 
af Anlæggets Ejer, derunder i Diæter til Elektricitets' 
kommissionens Medlemmer og Voldgiftsmændene 
10 Kr. pr. Dag samt Befordringsudgifter efter 
Regning. § 15. De i nærværende Kapitel givne 
Forskrifter finder ikke Anvendelse paa Anlæg, 
der kræver Koncession eller Ekspropriation af 
Grundejenclom. K a p i t e l 4. § 16. Ministeren 
for offentlige Arbejder kan paa Kommissionens 
Indstilling overdrage Tilsynet med kommunale 
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1929 Anlæg til de paagældende Kommuner selv. For 
20. Dec. de Staten tilhørende Anlægs Vedkommende paa• 

hviler det de Myndigheder, under hvilke de hen• 
hører, at paase, at de opfylder Bestemmelserne i 
denne Anordning og i de Anordninger, som i. 
Medfør af samme udstedes. § 17. Anordning 
af 31. Januar 1908, hvorved Lov Nr. 77 af 19. 
April 1907 om elektriske Stærkstrømsanlæg sættes 
i Kraft paa Færøerne, ophæves. 

1930 
9. Jan. 

9. )an. 

Justm. Skr. ang. Navneforandring. --
om, a t der ved Øvrighedsbevis kun gives Navne, 
der stemmer enten med dansk eller med færøsk 
Sprogtone, og a t Navne bestaaende af en 
Præposition foran et Navneord kan meddeles 
enten ved Øvrighedsbevis, jfr. Lov 22. April 
1904 § 4:, eller ved Bevilling i Overensstemmelse 
med gældende Praksis, j fr. navnlig J ustitsmini• 
stedets Cirkulære Nr. 65 af 24:. Juni 1927. 

(U tr.) 

U. M. Skr. ang. Lønningsforskud til 
Lærere. I det med Direktionens paategnede 
Erklæring af 27. f. M. hertil indsendte Andragende 
har Førstelærer ved N. N. Skole anholdt om, at 
der maa blive udbetalt ham et Lønningsforskud 
paa 1000 Kr. I Anledning heraf skal Ministeriet 
herved meddele Direktionen til videre Bekendt• 
gøreise for Andrageren, at der ikke i Lærerløn• 
ningsloven for Færøerne af 12. Juni 19221) er Hjem• 
mel til at bevilge det ansøgte. 

(U tr.) 

11. J an. Lagtingets Skatteudvalgs Skr. (til F orstan• 
derskaberne). 2) Af forskellige Sager, der har været 
behandlet af Lagtingets Skatteudvalg, fremgaar, at 
Forstanderskaberne ikke alle iagttager, at a Il e 
Skatteydere indenfor samme Kommune skal be• 
skattes med fælles Procent. Endvidere er Skatte• 
ydere med store Indtægter, selvom der ikke findes 

I) Jfr. Bek. 177 af 30. Maj 1931. 
') Jfr. Skatteudvalgs Skr. 14. Dec. 1923, 19. Dec. 1927 og 

29. Dec. 1930. 
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nogen Skattevedtægt for vedkommende Kommune, 19.30 
blevet beskattet efter en Indtægt, forhøjet med 11. Jan. 
indtil 40 pCt. Endelig ·er det sket, at et For• 
standerskab har paalagt en enkelt Skatteyder at 
betale det Beløb, som skønnedes passende i Forhold 
til den paagældendes store Indtægter, hvorefter 
Resten af Skatten er paalignet Kommunens øvrige 
Skatteydere med en fælles - lavere - Procent. 
Foranlediget heraf har Skatteudvalget ment det 
rettest ved nærværende Cirkulære at henlede Op• 
mærksomheden paa følgende Punkter: l) Alle 
Skatteydere indenfor samme Kommune skal be• 
skattes efter fælles (samme) Procent. 2) Beskat• 
ning af store Indtægter med forholdsvis højere 
Skat end smaa Indtægter kan kun ske i de Kom• 
muner, hvor der af Lagtinget er stadfæstet Skatte• 
vedtægt efter Reglerne i Skattelovens § 15. 3) 
Der bør hvert Aar regnes med dels, at Kommu• 
nens Udgifter kan blive større end beregnet, dels 
at Skatteudvalget kan nedsætte den paalignede 
Skat for enkelte Skatteydere, og endelig at en Del 
viser sig uinddrivelig. Forstanderskaberne bør 
som Følge af foransiaaende navnlig i Opgangs• 
tider paaligne et noget højere Beløb end det, der 
efter Budgettet er absolut nødvendigt. Idet man 
samtidig fremsender 2 Eksemplarer af det af Lag• 
tinget godkendte Udkast til Skattevedtægt, skal 
man derhos - i Overensstemmelse med det i 
Skatteudvalgets Cirkulæreskrivelse af 22. Decem• 
ber 1924 udtalte - henstille til de Forstander• 
skaber, der ikke har faaet nogen Skattevedtægt 
godkendt, at træffe Bestemmelse om, at saadan 
Vedtægt fremtidig skal gælde i Kommunen og at 
indsende et Eksemplar af Vedtægten i underskre• 
ven Stand, hvorefter Amtet vil foranledige Ved• 
lægten forelagt for Lagtinget til Godkendelse. 
Vedtægten kan - paa forventet Godkendelse -
benyttes ved den forestaaende Paaligning, hvis 
den er indsendt til Amtet i udfyldt og under• 
skreven Stand inden 31. Januar 1930. Ved Ved• 
lægten opnaar man ikke alene at kunne forhøje 
store Indtægter, men ogsaa Ret til at nedsætte 
smaa Indtægter, inden alle Skatteydere beskattes 
med den fælles Skatteprocent. 

(U tr.) 
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1930 justm. Skr. ang. Protokoleftersyn hos 
16. Jan. Dommeren. I den med Amtets Skrivelse af 

H. Juni 1929 til I. Hovedrevisorat fremsendte 
Sag er der rejst Spørgsmaal om, hvorvidt der bør 
foretages Protokoleftersyn hos Dommeren paa 
Færøerne. Foranlediget heraf skal man meddele, 
at Justitsministeriet maa anse det for rettest, at 
Hr. Amtmanden fremtidig foretager de omhand, 
lede Protokoleftersyn, j fr. Kancelliets Skrivelse af 
20. Januar 1818. 

(U tr.) 

28. Jan. Just. Skr. ang Lagtingets Ret at til kræve 
Oplysninger fra Embedsmænd.') Med Skrivelse 
af 22. Oktober 1929 har Amtet hertil indsendt 
Akterne i en Sag vedrørende et af Politimesteren 
paa Færøerne udstedt Forbud mod Salg af Skyde• 
vaaben m. m., hvilken Sag har været gjort til 
Genstand for en Forespørgsel i Færøernes Lagting 
i den i 1929 afholdte ordentlige Samling. Tinget 
har i Anledning af den paagældende Sag ved• 
taget et Forslag, hvori det blandt andet udtales, 
at Tinget maa anse sig berettiget til hos offentlige 
Myndigheder at forlange alle Oplysninger, der er 
nødvendige til Behandling af de Tinget forelig• 
gende Sager, eventuelt saaledes, at visse Oplys• 
ninger om fornødent gives under fortrolig Form. 
Foranlediget heraf skal man, idet man tilbagesen• 
der Sagens Akter, meddele, at Justitsministeriet 
med Amtet er enigt i, at Lagtinget ikke har nogen 
ubetinget Ret til at kræve alle Oplysninger, der 
foreligger for Embedsmænd, men at disse paa den 
anden Side bør give de af Lagtinget ønskede Op• 
lysninger, naar dette ikke krænker berettigede 
Interesser, være sig for private eller for Stats• 
myndighederne. 

(U tr.) 

31. J an. Takster for Benyttelsen af den Firmaet 
S. P. Petersens Eftf. tilhørende Lossebro i 
Fugleijord. For Benyttelsen af den Firmaet 
S. P. Petersens Eftf. tilhørende Lossebro i Fugle, 
fjord - i det følgende kaldet «Broen» - gælder 
følgende Skibs• og Vareafgifter: I. S k i b s' 

l) Jfr. Justm. Skr. 20. Juli 1923. 
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a f g i f t. l. B r o a f g i f t. a) Ethvert Dæks• 1930 
fartøj, der lægger til ved Broen skal med neden• 31. J an. 
nævnte Undtagelser, hvad enten det er bestuet 
med Gods, ballastet eller tomt, betale i Broafgift 
pr. Døgn eller Dele af Døgn 10 Øre pr. netto 
Ton. Dette gælder ogsaa for Fartøjer, der betaler 
Afgift for Aarsfortøjning i Fuglefjord Havn. b) 
For faste Ruteskibe kan der akkorderes, saaledes 
at der i Stedet for pr. Ton og pr. Døgn kan 
bestemmes en fast Afgift for hele Aaret. Afgiften 
betales for hele Tons, saaledes at Brøker under 
0,5 Ton bortkastes, hvorimod 0,5 Ton og derover 
ansættes til l Ton. Ved Afgiftsberegning bort• 
kastes Brøkdele af Øre. 2. D e I v i s F r i t a ' 
g e l s e f o r B r o a f g i f t. a) Faste Rutebaade 
og i Fuglefjord hjemmehorende Fragtbaade (hvor 
ikke Bestemmelsen i I. L b. er tagen til Følge), 
som flere Gange i samme Kalenderaar lægger til 
ved Broen, erlægger kun Broafgift med dennes 
fulde Beløb de tre første Gange, de i Aarets 
Løb lægger til Broen, hvorimod der for de øvrige 
Gange erlægges Halvdelen af Afgiftens Beløb. 
b. Skadelidte Fartøjer, der uden at være bestemt 
efter deres Ladningspapirer til Fuglefjord, losser 
til Forbliven paa Stedet, eller indtager Ladning 
erlægger kun halv Broafgift, naar den Skibet eller 
Ladningen tilstødte Skade godtgøres ved Søfor, 
klaring eller en af Skibets Fører, Styrmand eller 
Bedstemand afgivet Erklæring derom under Eds 
Tilbud. c) Fartøjer, der uden Skade paa Skib 
eller Ladning lægger til ved Broen for at 
konservere Ladningen eller paa Grund af 
uklare Pumper eller for at modtage Ballast 
eller reparere, erlægger kun halv Broafgift, 
naar de ikke samtidig hermed indtager eller ud• 
losser Ladning. 3. F u I d s t æ n d i g f r i t a g e t 
f o r B r o a f g i f t e r: a) Alle Staten tilhørende 
Fartøjer, som fører baade Splitflag og Vimpel, 
samt alle til en fremmed Orlogsflaade hørende 
Fartøjer. Af andre, Staten tilhørende Skibe, som 
kun fører Splitflag med eller uden særligt Mærke, 
er alene Fyr• og Vagerfartøjer, Fiskerikontrollens 
og Biologisk Stations Fartøjer samt Statstelegraf, 
væsenets Kabelskibe og Statens Uddybnings• 
materiel fritaget. b) De «Det røde Kors» til• 
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1930 hørende Hospitalsskibe i Krigstilfælde, Skoleskibe, 
31. Jan. for saa vidt de ikke over Broen indtager eller 

udlosser Ladning (danske Skoleskibe skal være 
anerkendte af Handelsministeriet som saadanne, 
fremmede Skoleskibe bør i Tvivlstilfælde aner• 
kendes som saadanne af en konsulær Repræsen• 
tant for vedkommende Land) og de «Kommis• 
sionen for internationale Havundersøgelser» til• 
hørende Fartøjer. I L V a r e a f g i f t e r. A. 
A l m i n d e I i g e B e s t em m e l s e r. For Bereg• 
ning og Erlæggelse af Vareafgiften gælder følgende 
Regler: l) For alle Varer og Genstande, der 
over Broen indføres eller udføres fra eller til 
Fartøjer, der henligger ved Broen eller i Havnen 
eller paa Reden, betales med nedennævnte 
U udtagelser en Vareafgift efter nedensiaaende 
T aks ter. V areafgiften beregnes efter den 
V ægt, det Maal o. s. v., som er anført i Skibs• 
papirerne, saaledes at Bruttovægten følges, hvor 
den kendes, og Nettovægten kun tages til Følge, 
hvor hin ikke foreligger. Til «alle andre Varer» 
henregnes alle Varer, der ikke falder ind under eller 
kan henføres under de i nedensiaaende Takster sær• 
lig nævnte Varer. Ved Afgiftsberegning bortfalder 
Brøkdele af Øre. 2) Af Kolli med blandet Indhold 
beregnes Afgiften efter den Vare, der svarer den høj e• 
ste Afgift efter Vægt. 3) D e l v i s F r i t a g e l s e 
f o r V a r e a f g i f t. a) Alle Varer og Gen• 
stande, som indbringes eller opløsses fra skade• 
lidte Skibe, der i k k e er bestemt til Fuglefjord, 
er fritaget for Afgift for indgaaende, naar der 
foreligger de under Afsnit I. 2. b forskrevne Be• 
visligheder for en Skibet tilstødt Skade. b) Samme 
Fritagelse ydes ogsaa Varer og Genstande, som 
det er nødvendigt at oplosse eller midlertidigt 
omlade for at konservere dem eller paa Grund af, 
at Skibet er indkommet med uklare Pumper, 
Slagside o. s. v. c) For Raafisk betales ingen 
Vareafgift for indgaaende, medmindre den er 
fisket af udenlandske Fartøjer, Trawlere eller lig• 
nende større indenlandske Fartøjer, eller er bereg' 
net for Eksport i raa Tilstand. 4) F u l d s t æ n ' 
d i g f r i t a g e t f o r V a r e a f g i f t e r : a) Post 
og Rejsegods. b) Levende eller livløse Gen• 
stande, som er bestemt til at udstilles ved offent• 
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lige Kunst•, Industri•, Landbrugs•, Fiskeri• eller 1930 
Søfartsudstillinger i Danmark, Norge eller Sverige, 31. Jan. 
eller som efter at have været udstillede atter bliver 
tilbagesendt, - alt dog kun for saa vidt det godt• 
gøres, at Genstandene virkelig har været udstillede 
og ikke under Udstillingen er blevet solgt eller 
paa anden Maade afhændede. c) Varer, der over 
Broen har været indladede i et afgaaet eller dog 
til Afgang bestemt Skib, men som atter - for• 
inden Skibet har forladt Fuglefjord Havn eller 
inden 3 Døgn vender tilbage uden i Mellemtiden 
at have anløbet andet Sted, losset eller ladet -
oplosses eller omlades i andet Skib. d) Varer, 
der udlosses fra eller indtages i Krigsskibe. e) 
Kister med Menneskelig. 

B. V a r e a f g i ft e n s S t ø r r e l s e. 

l 
Takst l Varens Art 

! 

l. ! Kul, Kokes, Salt, Cement og l l 
l 

Mursten . . . . . . . . . . . . . . . . pr. 
2. Saltfisk eller Klipfisk . . . . . . • 
3. Tømmer og Træ, uforarbej. 

det og raat forarbejdet . . ~ 
4. 

5. 

6. 

T ømmer og'·Træ, høvlet og [ 
pløjet eller paa anden 
Maade tildannet ....... . 

Petroleum, Olie, Tjære, Kar~ 
bolineuro .............. . 

Levende eller slagtede Dyr: 1 

a) Heste og Føl.. ...... . 
b) Hornkvæg .......... . 

\ c) ~~ar, Geder: Ka~ve, 
K1d, Lam, Svm, Gnsc. ~ 

~: l ~j~is~n·d;e· ·y~~~~,' d'e·r· ikk~ i ~ 
, falder ind under eller kan ~~· 
j henføres under de i oven: 
1 staaende T akster særlig 
~ nævnte Varer ....... , ... ! :: 

Enhed 

100 kg 
100 ' 

ml 

Td. 

Stk. 

af Værdien 

K ol! o 

[Afgift 
[i Øre 

5 
15 

30 

60 

25 

100 
100 

25 
2 Ofo 

10 

Denne Takst approberes til at gælde fra l. 
April 1930 indtil den 31. Marts 1935. 
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1930 Justm. Skr. ang. Hospitalstakster for 
Il. Fcbr. Børn. 1) - - - meddele, at Justitsministeriet 

herved godkender, at T aksten for Børn under IO 
Aar, som indlægges paa Hospitalet og enten hører 
hjemme i Færø Amt eller henligger for en færøsk 
Myndigheds eller Statskassens Regning, fra l. 
April 1930 at regne fastsættes til 2. Kr. pr. Dag. 

(U tr.) 

13. Fcbr. Fiskeridirektoratets Skr. ang. Statslaan. 
Paa dertil given Foranledning skal man herved 
anmode Amtet om at ville paase, at Punkt 17 i 
Skemaerne til Laaneandragender udfyldes nøjagtigt 
af An dragerne, saaledes at det anføres udfor: 
a. e g n e M i d l e r, hvilket Beløb den paagæl' 
dende har til Disposition af sine egne Midler, og 
hvis han intet Beløb har O, og u d f o r b. 
L a a n Maxim urosbeløbet den paagældende har 
fa aet Tilsagn om at laane, Laangiverens Navn og 
Renternes og Afdragets Størrelse. Det er saaledes 
ikke tilstrækkeligt at opgive Laanets Størrelse 
saaledes : Den Del, der ikke dækkes af Stats' 
laanet.2) 

(U tr.) 

21. Fcbr. Anordn. (Nr. 59), hvorved Lov Nr. 144 
10. Maj 1915 om anerkendte Sygekasser, 
saaledes som denne er ændret i Henhold til 
Lov Nr. 250 6. Maj 1921, Lov Nr. 58 31. 
Marts 1926, Lov Nr. 201 14. Juli 1927 og 
Lov Nr. 59 27. Marts 1929, sættes i Kraft 
paa Færøerne. I Henhold til den Regeringen 
ved § 19 i Lov Nr. 250 af 6. Maj 1921 om Æn' 
dringer i Lov Nr. 144 af 10. Maj 1915 om anw 
kendte Sygekasser meddelte Bemyndigelse sættes her' 
ved Lov Nr. 144 af 10. Maj 1915 om anerkendte Syge' 
kasser, saaledes som denne er ændret i Henhold 
til Lov af 6. Maj 1921, Lov af 31. Marts 1926, 
Lov af 14. Juli 1927 og Lov Nr. 59 af 27. Marts 
1929, i Kraft paa Færøerne i følgende Skikkelse: 
§ l. Enhver Sygekasse, som er en Forening af 
Personer, der har sluttet sig sammen for ved be' 
stemte Bidrag at sikre hverandre gensidig Hjælp 
i Sygdomstilfælde, har Ret til at faa offentlig 

l) Jfr. Justm. Skr. af 29. Maj 1928. 
2) Se Lov Nr. 131 I. Juni 1929. 
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Anerkendelse, og den dermed forbundne Støtte 1930 
af det offentlige, naar den fyldestgør de i denne 21. Fe br. 
Anordning indeholdte Forskrifter, og dette efter 
Indstilling af Direktøren for Sygekassevæsenet 
godkendes af Socialministeren. For saa vidt der 
imidlertid for vedkommende Fag eller stedlige 
Omraade (j fr. § 4) allerede maatte findes oprettet 
en Sygekasse, der har faaet offentlig Anerkendelse, 
kan Anerkendelsen nægtes andre Sygekasser inden• 
for samme Fag eller stedlige Omraade. Anerken• 
kendelsen meddeles af Socialministeren og offentlig< 
gøres af denne. § 2. Begæring om Anerkendelse 
indsendes gennem Færø Amt til Direktøren for 
Sygekassevæsenet ledsaget af l) et Eksemplar af 
Kassens Vedtægt, 2) en Fortegnelse over Medlem• 
roerne med Angivelse af disses Alder og Livs• 
stilling, 3) en Udskrift af den Beslutning, i Hen• 
hold til hvilken Anerkendelsen søges, samt 4) 
for saa vidt det ikke er en ny oprettet Kasse, det 
sidste Aars Regnskab. § 3. For at faa og beholde 
offentlig Anerkendelse maa en Sygekasse som 
Regel have mindst 100 Medlemmer. Under sær• 
lige Omstændigheder kan Anerkendelse meddeles 
eller bevares af en Kasse med et mindre Medlems• 
tal. Socialministeren kan, hvor Forholdene taler 
derfor, efter Indstilling af Sygekassenævnet (jfr. 
§ 25), og efter at der er givet saavel de paagæl• 
dende Sygekasser som vedkommende Sygekasse• 
Centralforening Lejlighed til at udtale sig, paabyde, 
at to eller flere Kasser indenfor samme stedlige 
Omraade skal sammensluttes, naar dette kan ske 
uden Skade for Kassens Medlemmer. V æg re r 
nogen af de paagældende Kasser sig ved at efter• 
komme Paabudet, mister den sin Anerkendelse, 
og dens Medlemmer henvises til at gøre deres 
Ret gældende efter Reglerne i § 10. § 4. For 
at faa Anerkendelse maa en Sygekasse enten være 
knyttet til et bestemt Fag (Handel, Industri eller 
Haandværk), eller dens Vedtægt maa fastsætte en 
efter Forholdene idet enkelte Tilfælde passende sted• 
lig Begrænsning for Retten til at være Medlem af 
Sygekassen. § 5. Er en Sygekasse knyttet til et 
bestemt Fags Arbejdere eller oprettet for dettes 
Mestre, Svende eller Lærlinge, skal den indenfor 
Sygekassens stedlige Omraade staa aaben for alle 

Jl-18 
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1930 Fagets Arbejdere af den paagældende Klasse, kun 
21. Fcbr. med de i § 6 nævnte Betingelser. N ydende 

Medlemmer af en anerkendt Sygekasse, i hvilken 
Adgangen til at blive Medlem er begrænset til 
et bestemt Fag eller en bestemt Forretning eller 
Virksomhed, er berettigede til at forblive i Syge' 
kassen som nydende Medlemmer, selv om de 
forlader Faget, Forretningen eller Virksomheden, 
naar de iøvrigt opfylder de i Vedtægten fastsatte 
Betingelser for Medlemsret Den i § 4 ommeldte 
stedlige Begrænsning skal i Reglen være Kommu' 
nen. Socialministeren kan dog, naJr Omstændig" 
hederne taler derfor, meddele Tilladelse til, at 
Sygekasser omfatter to eller flere Kommuner eiler 
endog hele Landet. Indenfor vedkommende Kom' 
munc maa Grænsen ikke uden .l\1inisteriets Sam;:: 
tykke være snævrere end et Sogn, undtagen hvor 
der i Sognet findes en bymæssig Bebyggelse mzd 
mindst 1000 Indbyggere, eller hvor Beliggenheden 
nødvendiggør en snævrere Grænse. Disse Bestem" 
melser er ikke til Hinder for, at et Medlem, der 
flytter udenfor Sygekassens Omraade, kan forblive 
i Sygekassen, for saa vidt Vedtægten tillader det. 
§ 6. Som nydende Medlemmer af en anerkendt 
Sygekasse kan kun optages ubemidlede Personer 
af Arbejderklassen og med dem i økonomisk 
Henseende ligestillede Mænd og K vinder, saasom 
mindre J ord brugere, fiaandvær kere og andre 
næringsdrivende, Tjenestemænd o. lign. For' 
ældreløse Børn, hvem der ikke paa anden Maade 
ved Lovgivningens Regler er sikret Adgang til 
Sygehjælp, kan - de sædvanlige økonomiske Be' 
tingelser forudsat - uden Bensyn til Alders' 
grænse nedad være selvstændige ubemidlede ny. 
dende Medlemmer af en Sygekasse, dog uden 
andre Rettigheder end Ret til Sygehjælp (herunder 
ikke Pengehjælp). Denne Særstilling ophører i 
hvert Fald ved det fyldte 15de Aar. Hvert 3die 
Aar - første Gang med Gyldighed fra den l. 
Januar 1924 - udsteder Socialministeren en B e, 
kendtgøreise til Sygekasserne og Kommunalbesty' 
relserne, indeholdende Vejledning med Hensyn 
til de Indtægts' og Formuesforhold samt øvrige 
Omstændigheder (Indtægtens Art og Varighed, 
Gæld, Børneantal o. lign.), der som Regel betinger 
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en Persons Optagelse eller Forbliven i Sygekassen 1930 
med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra 21. Fe br. 
Staten. De Indtægts' og Formuegrænser, som 
fastsættes i fremtidige Bekendtgørelser, skal være 
ens for alle de i lste Stk. nævnte Kategorier af 
Personer. ··- H vor Talen er om Personer, hvis Ind, 
tægtsforhold er usikre, vil de i Bekendtgørelsen 
fastsatte Indtægtsgrænser kunne forhøjes med ind, 
til 20 %. Denne Bekendtgørelse, om hvis Affat' 
telse Sygekassenævnet (j fr. § 25) gør Indstilling 
udarbejdes af Socialministeren efter Forhandling 
med et Udvalg paa 16 Medlemmer, der vælges 
med Halvdelen af hvert af Rigsdagens Ting efter 
Reglerne for Forholdstalsvalg. Forbedres et Med' 
lems økonomiske Forhold saaledes, at han efter 
de foran omhandlede Regler ikke kan forblive i 
Sygekassen som ubemidlet, nydende Medlem, kan 
han l. overgaa til at blive bidragydende Med' 
lem af Sygekassen efter Reglerne i § 8, 2. over' 
gaa til Sygekassens Afdeling for bemidlede, 
nydende Medlemmer, for saa vidt Kassen har en 
saadan Afdeling, jfr. næste Stykke, 3. overgaa 
til at blive nydende Medlem af en af de i § 31, 
Stk. l, omhandlede statskontrollerede Forsættelses• 
kasser, medmindre Sygekassen har en Afdeling for 
bemidlede. En anerkendt Sygekasse, som i Hen' 
hold til de hidtil gældende Bestemmelser den l. 
Oktober 1928 havde oprettet en Afdeling for 
bemidlede, nydende Medlemmer, kan fremdeles 
opretholde denne, for saa vidt den har mindst 
15 Medlemmer. H vis en Sygekasse paa Grund 
af isoleret Beliggenhed har et lille Medlemstal, 
kan Sygekassedirektøren tillade, at bemidlede Af, 
delinger med et Medlemstal under 15 opretholdes. 
Afdelingen er pligtig at optage alle de Medlem' 
mer af Sygekassen, der paa Grund af økonomiske 
Forhold ikke kan forblive i Sygekassen, og som 
ønsker Optagelse i Afdelingen. Til Afdelingen 
for bemidlede ydes der ikke Sygekassen Tilskud 
fra Staten, og Medlemmerne skal udover det 
ordinære Kontingent erlægge særskilt Medlems' 
bidrag, der fastsættes i Sygekassens Vedtægt og 
mindst skal have samme Størrelse som det offent' 
lige Tilskud, Sygekassen oppebærer for hvert 
ubemidlet Medlem. De i § H nævnte Begunsti' 
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1930 gelser bortfalder derhos for de heromhandlede 
21. Fe br. Medlemmer, ligesom Sygekassens Y deJse for et 

saadant Medlem ingen Sinde kan blive større 
end for et u bemidlet Medlem. F o r saa vid t de 
heromhandlede Personers økonomiske Forhold atter 
forandres, saaledes at de paagældende paa ny maa 
anses for ubemidlede, kan de genvinde deres tid, 
!igere Medlemsret som ubemidlede Medlemmer 
uden Hensyn til Alder og Helbred. - Ophæves 
en anerkendt Sygekasses Afdeling for bemidlede, 
nydende Medlemmer, skal Direktøren for Syge' 
kassevæsenet ved Forhandling med Kassens Be' 
styrelse og Bestyrelsen for vedkommende stats' 
kontrollerede Fortsættelseskasse (§ 31) saa vidt 
muligt foranledige, at der gives Afdelingens Med, 
lemmer Adgang til at overgaa til Fortsættelses' 
kassen; men i øvrigt kan Afdelingens Medlemmer 
kun kræve sig overført til en Fortsættelseskasse, for 
saa vidt de forlader Afdelingens (Sygekassens) 
Omraade. For saa vidt der ved Anerkendelsen 
af en Sygekasse, som bestod den l. Marts 189± 
og inden l. September 1894 havde søgt Aner' 
kendelse, er meddelt Sygekassen Tilladelse til at 
beholde bemidlede Medlemmer, skal disse være 
berettigede til fremdeles at forblive i Kassen som 
nydende Medlemmer. For disse Medlemmers 
Vedkommende tilkommer der imidlertid ikke 
Kassen noget Tilskud fra Staten, ligesom disse 
Medlemmer ikke har Krav paa de i § 14 nævnte 
Begunstigelser. Enhver anerkendt Sygekasse skal 
give Adgang til Optagelse for Personer i Alderen 
mellem 14 og 40 Aar. Ved Sygekassens Vedtægt 
kan der dog fastsættes en højere Aldersgrænse 
end 40 Aar (jfr. § 26, Punkt 2). Endvidere skal 
Sygekassen uden Hensyn til Alder og Helbred 
give Adgang til Optagelse for Personer, som er 
nydende Medlemmer af en af de i § 31, Stk. l, 
omhandlede statskontrollerede Fortsættelseskasser 
eller en af de i § 31, Stk. 10, omhandlede stats' 
kontrollerede Sygeforeninger, naar de opfylder de 
økonomiske Betingelser for at være ubemidlede, 
nydende Medlemmer, og for saa vidt de ved Op, 
tageisen i de nævnte Fortsættelseskasser og Syge' 
foreninger var under 40 Aar. Den anførte Alders' 
grænse ved Optagelsen skal dog ikke være gæl• 



tov om Sygekasser 277 

dende for Personer, der er overført til en Fort• 1930 
sættelseskasse fra en statsanerkendt Sygekasse, og 21. Febr. 
i øvrigt henvises til § 31, Stk. 5, og med Hen• 
syn til tidligere Medlemmer af saadanne Forenin• 
ger til de særlige Bestemmelser i § 31, Stk. 4 og 
Stk. 10, samt Overgangsbestemmelsen i § 31, Stk. 
4, sidste Punktum. § 7. Ingen kan optages i en 
anerkendt Sygekasse som nydende Medlem under 
Forløbet af en midlertidig Sygdom eller under en 
midlertidig Opblussen af en af de i nærværende 
Paragrafs 3die Stykke omhandlede Sygdomme, j fr. 
dog § 23, 3die Stykke. Personer, der paa Grund af, 
at de lider af en hyppig tilbagevendende eller uhel• 
bredelig Sygdom eller en Legemssvaghed, ikke kan 
anses for arbejdsføre, kan ikke optages i en anerkendt 
Sygekasse. Med Hensyn til Optagelsen af andre 
Personer, som lider af en hyppig tilbagevendende 
eller uhelbredelig Sygdom eller Legemssvaghed, 
der medfører eller skønnes at kunne medføre en 
væsentlig Indskrænkning i deres Arbejdsevne, men 
som dog maa anses for arbejdsføre, fastsætter 
Socialministeren de nærmere Regler.') § 8. I en' 
hver anerkendt Sygekasse skal der være Adgang 
til mod et af Direktoratet for Sygekassevæsenet 
godkendt Medlemsbidrag at optage bidragydende 
Medlemmer, som ikke har Ret til Hjælp af 
Kassen. Disse Medlemmer har ikke Krav paa de 
Fordele, som denne Anordning hjemler, og de 
kommer ikke i Betragtning, naar der i Medfør af 
Anordningen tages Hensyn til Medlemsbidrag 
eller Medlemstal. Bidragydende Medlemmer, som 
ved deres Optagelse i Sygekassen har godtgjort 
at opfylde de for Erhvervelse af nydende Medlems' 
ret foreskrevne Betingelser i Henseende til Alder 
og Helbred, kan overgaa til at være nydende 
Medlemmer uden Hensyn til Alder og Helbred i 
Overgangsøjeblikket, saafremt de opfylder de 
øvrige Optagelsesbetingelser. De har dog først 
Ret til Hjælp af Sygekassen, naar der er forløbet 
et Tidsrum af 6 U ger, efter at deres Overgang 
til at være nydende Medlemmer har fundet Sted. 
§ 9. Om nogen efter sin økonomiske Stilling 
kan optages som nydende Medlem af en anerkendt 
Sygekasse, samt om Sygekassen er berettiget til 

l) )fr. Bek. Nr. 26 af 13. Febr. 1929. 
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1930 Tilskud fra Staten for et nydende Medlem (jfr. 
21. Fe br. § 6), afgøres i T vivistilfælde af et Udvalg, bestaa• 

ende af et Medlem, udnævnt af Kommunalbesty• 
reJsen paa det Sted, hvor den paagældende bor, 
et af Kassens Bestyrelse valgt Medlem og en 
Læge med Sygekassepraksis, udpeget af Stedets 
Kommunalbestyrelse i hvert foreliggende Tilfælde. 
Det af Kommunalbestyrelsen valgte Medlem er 
Formand for Udvalget. Henvendelse til Udvalget 
kan ske fra den, om hvis Medlemsret der er 
Spørgsmaal, samt fra Direktøren for Sygekasse• 
væsenet, Sygekassens Bestyrelse, de af Kassen 
benyttede Læger og vedkommende Kommunal• 
bestyrelse. Henvendelsen rettes til Udvalgets 
Formand, som derefter foranlediger dettes Sammen• 
træden. Ligningsmyndighederne er pligtige til 
efter skriftlig Begæring af Udvalget at give dette 
Oplysning om den paagældendes Indtægt og 
Formue; disse Oplysninger maa ikke offentlig• 
gøres. U d valgets Afgørelse kan indankes for 
Socialministeren af de samme, som efter det anførte 
kan indbringe Sagen for Udvalget. Om Udfaldet 
af Udvalgets Afgørelse samt eventuelt af Indank
ningen for Ministeriet skal der gives U oderretning 
til Direktøren for Sygekassevæsenet og Kassens 
Bestyrelse samt iøvrigt til dem, der har indbragt 
Sagen for U d valget eller foretaget den paagældende 
Indankning. De nærmere Regler om Udvalgets 
Virksomhed fastsættes af Socialministeren. § 10. 
Ophører en Sygekasse, eller bortfalder dens Aner• 
kendelse, fordi dens Medlemstal gaar ned under 
Minimum, og nogen, der hidtil har været Med• 
lem af en saadan Kasse, inden 3 Maaneders F o r• 
løb begærer sig optaget i en anden anerkendt Syge• 
kasse, til hvilken han efter de for denne gældende 
Regler om de personlige Betingelser maatte have 
Adgang, kan Optagelse i Kassen ikke nægtes 
ham, fordi han har overskredet den i samme Ved• 
tægt fastsatte Aldersgrænse for Adgang til Kassen, 
eller af Hensyn til hans Helbredstilstand, ligesom 
Bestemmelsen om Forløbet af en vis Frist efter 
Optagelsen, inden hvilken Hjælp af Kassen ikke 
kan kræves (§ 19) ikke kommer til Anvendelse i 
dette Tilfælde. Den ophørte Sygekasses BestY' 
re l se er pligtig til i fornævnte Tilfælde efter F o r• 
handling med Direktøren for Sygekassevæsenet at 
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give hver enkelt af Kassens Medlemmer Under' 1930 
retning om den dem ved foransiaaende Regel tiJ, 21. Fe br. 
lagte Beføjelse. § U. Optagelse i en anerkendt 
Sygekasse kan ikke nægtes nogen, naar han fyJ, 
destgør de i denne Anordning foreskrevne Betin' 
gelser, saaledes som disse maatte være nærmere 
bestemte i Kassens Vedtægt. Om Optagelse kan 
finde Sted, afgøres for Sygekassens Vedkommende 
inden en Maaned efter nedennævnte Erklærings 
Modtagelse. Forinden Optagelse kan finde Sted, 
maa den paagældende afgive en Erklæring paa 
Tro og Love om sin Alder og Helbredstilstand, 
om StorreJsen af sin aarlige Indtægt og sin For• 
mue samt om, hvorvidt han er Medlem af andre 
Sygekasser, eller der paa anden Maade er sikret 
ham Hjælp i Sygdomstilfælde. Den nævnte Er' 
klæring, der skal afgives paa en af Socialministeren 
godkendt Blanket, skal opbevares i Sygekassens 
Arkiv. Udviser nævnte Erklæring, at den, der 
søger Optagelse, har en Indtægt eller Formue, 
som overstiger det i Ministerens Bekendtgørelse 
desangaaende anførte, skal det i § 9 nævnte U d, 
valg afgøre, om den paagældendes økonomiske 
Forhold desuagtet tillader hans Optagelse. Er 
Indtægt eller Formue mindre, end hvad der er 
fastsat i de nævnte Regler, men Bestyrelsen dog 
skønner, at vedkommendes hele okonomiske For' 
hold ikke berettiger til Optagelse i Sygekassen, 
afgøres ogsaa dette af nævnte U d valg. Ingen 
maa samtidig være nydende Medlem af mere end 
cen anerkendt Sygekasse. Dersom et Medlem af 
en anerkendt Sygekasse erhverver Medlemsret i en 
ikke anerkendt Sygekasse, skal han straks anmelde 
det for den anerkendte Sygekasses Bestyrelse. 
Intet Medlem af en anerkendt Sygekasse kan ved 
at indtræde i flere Sygekasser sikre sig en storre 
daglig Pengehjælp, end hans gennemsnitlige Ar• 
bejdsfortjeneste udgør. Naar et som ubemidlet 
optaget nydende Medlems økonomiske Forhold 
ændres saalcdes, at han maa kunne skønne, at det 
er tvivlsomt, om han kan anses for ubemidlet, 
skal han give Meddelelse derom til Sygekassens 
Bestyrelse, for at det kan blive undersøgt, om han 
er berettiget til vedblivende at nyde Tilskud fra 
Staten. Undlader et Sygekassemedlem dette, skal 
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1930 det i § 9 omhandlede bedømmende Udvalg, hvis 
21. Fcbr. det senere finder, at han ifølge sine økonomiske 

Forhold er uberettiget til at være ubemidlet 
nydende Medlem af Sygekassen, og at hans Ind• 
lægt eller Formue i 2 Aar eller mere har ligget i 
væsentlig Grad over de Grænser, som er fastsat i 
den i Medfør af § 6, 2det Stykke, udstedte Be• 
kendtgørelse, indberette Sagen til Direktøren for 
Sygekassevæsenet, der kan paalægge den paagæl• 
dende at udrede dels til Sygekassen et Beløb 
svarende til den Sygehjælp, han maatte have oppe• 
baaret fra Sygekassen i Løbet af de 2 sidste Aar, 
dels til Statskassen et Beløb svarende til det Stats• 
tilskud, som Sygekassen har oppebaaret for Med• 
lemmet i Løbet af nævnte Tidsrum. Saafremt et 
Medlem i den i 2det Stykke omhandlede Erklæ• 
ring eller i øvrigt overfor Sygekassen eller det be• 
dømmende Udvalg svigagtig har meddelt urigtige 
Oplysninger om sine Forhold, mister han sin 
Medlemsret, ligesom han kan tilpligtes at udrede 
Godtgørelse til Sygekassen og Staten efter de i 
foransiaaende Stykke givne Regler, selv om han 
uberettiget har været Medlem af Sygekassen i 
kortere Tid end 2 Aar. Overtrædelse af Bestem• 
meJserne i ±de Stykke om Dobbeltførsikring saa• 
vel som i øvrigt Svig mod Kassen medfører Tab 
af Medlemsret og den paagældende kan tilpligtes 
at erstatte de med Urette oppebaarne Y delser fra 
Sygekassen. Mister et Medlem i Henhold til 
Bestemmelserne i Stk 7 og 8 sin Medlemsret, kan 
den kun generhverves med Samtykke fra Direk• 
!øren for Sygekassevæsenet. De af Direktøren 
for Sygekassevæsenet i Henhold til foransiaaende 
Bestemmelser trufne Afgørelser angaaende U dredeJ, 
sen af Godtgørelser til Sygekassen eller Staten, 
kan i alle Tilfælde af vedkommende Medlem eller 
Sygekassens Bestyrelse indenfor en Frist af en 
Maaned indankes for vedkommende Minister, hvis 
Afgørelse er endelig. De Beløb, som det i Henhold 
til foransiaaende er paalagt et Sygekassemedlem at 
udrede, kan inddrives ved Udpantning. § 12. I en 
anerkendt Sygekasse skal Medlemmernes Bidrag 
være saaledes fastsatte, at de i Forbindelse med 
Kassens øvrige ordinære Indtægter og det ved 
denne Anordning paabudte Tilskud fra det offent• 
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lige efter de forhaandenværende Erfaringer maa 1930 
antages at være tilstrækkelige til Fyldestgør,else af 21. Fcbr, 
Kassens F arpligteiser samt til Dannelse af en 
Reservefond, der normalt skal svare til Gennem• 
snittet af de sidste 3 Regnskabsaars Udgifter for 
Sygekassen, bortset fra det Kassen for disse Aar 
ydede Statstilskud. Sygekassens Indtægt og For• 
mue skal holdes afsondrede fra andre For• 
eningers Midler og maa hverken som Laan eller 
Gave tilflyde andre Foreninger eller anvendes i 
uvedkommende Øjemed. § 13. Til de aner• 
kendte Sygekasser udredes der aarlig af Stats• 
kassen et Tilskud, hvis Størrelse fastsættes ved de 
aarlige Finanslove. Tilskuddet fordeles mellem 
de enkelte Sygekasser paa følgende Maade : Der 
ydes et aarligt Beløb af 2 Kr. for hver Peron, der 
ved Aarets Udgang staar som ubemidlet nydende 
Medlem af Sygekassen, samt et Beløb, der svarer 
til en Fjerdedel af Sygekassens Udgifter for disse 
Medlemmer til Lægehjælp, Sygebehandling uden• 
for Hjemmet (jfr. § 18), Dagpenge, Barselhjælp, 
Tandpleje (j fr. § 21), Hjemmesygepleje (jfr. § 21) 
og Ophold paa Rekonvalescenthjem (jfr. § 21). 
Tilskuddet til Sygekassernes Udgifter til Lægehjælp 
maa ikke overstige 2,4 Mill. Kr. aarlig, hvilket 
Beløb dog, saafremt der sker betydelige Forandrin• 
ger i det samlede Antal af Sygekassernes ube• 
midiede nydende Medlemmer, kan forhøjes eller 
nedsættes ved Finansloven i Forhold til Stigning 
eller Nedgang i Antallet. For saa vidt denne Be• 
stemmeise medfører, at Statstilskuddet til Syge• 
kassernes U d gifter til Lægehjælp ikke vil kunne 
ydes med en Fjerdedel af Udgifterne, nedsættes 
dette Tilskud forholdsvis for samtlige Sygekasser. 
For hver Person, der ifølge en ved Optagelsen 
eller vedkommendes Genindtræden som nydende 
Medlem, j fr.§ 23, 3dieStykke, udfyldt Lægeerklæring 
lider af en hyppig tilbagevendende eller uhelbredelig 
Sygdom eller Legemssvaghed af den i § 7, 3die Stk., 
omhandlede Art, og som ved Aarets Udgang 
staar som ubemidlet nydende Medlem af Syge• 
kassen, yder Staten udover de i foregaaende 
Stykke nævnte Beløb endvidere et Beløb, der 
svarer til tre Ottendedele af det Beløb, hvormed 
Kassens samlede Gennemsnitsudgift pr. Medlem 
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1930 til de heromhandlede Personer overstiger Kassens 
2L Fe br. samlede Gennemsnitsudgift pr. Medlem til de 

øvrige Medlemmer. Endvidere yder Kommunerne 
et tilsvarende Belob, for hvis Fordeling mellem 
Kommunerne og Opkrævning de nærmere Regler 
fastsættes af Socialministeren. I Betragtning ved 
Beregningen af fornævnte Gennemsnitsudgifter 
kommer Udgifterne til Lægehjælp, Sygebehandling 
udenfor Hjemmet (jfr. § 11:>), Dagpenge, Tand, 
pleje (jfr. § 21), Hjemmesygepleje (jfr. § 21) og 
Ophold paa Rekonvalescenthjem (jfr. § 21). Hvis 
en Sygekasse kan godtgøre, at den derved, at 
Gennemsnittet af dens almindelige Medlemmers 
Dagpengeforsikring er højere end Gennemsnittet 
af dens kroniske syges Dagpenge, ikke opnaar 
fuld Refusion for Kassens Merudgift til de kronisk 
syges Dagpenge skal denne fulde Refusion tilveje• 
bringes ved en dertil svarende Forhøjelse af Sta' 
tens og Kommunens Tilskud efter denne Paragrafs 
3die Stykke. Kommunerne er berettigede til uden 
Samtykke fra højere Myndighed at yde ubemid' 
lede Medlemmer af anerkendte Sygekasser Hjælp 
til Betaling af deres Medlemsbidrag for det lobende 
Regnskabsaar, dog ikke udover 3/+ af Medlems' 
bidraget. Socialministeren kan efter Indstilling af 
Sygekassenævnet (jfr. § 25), hvor Forholdene 
taler derfor, tilstaa en Sygekasse Forskud paa det 
Kassen tilkommende Statstilskud. Socialministeren 
bemyndiges til i de første 3 Aar efter denne Lovs 
Ikrafttræden indenfor et samlet Beløb af 100 000 
Kr. aarlig, at bevilge et ekstraordinært Statstilskud 
til saadanne Sygekasser, som paa Grund af ganske 
særlige Forhold har været ude af Stand til at 
opsamle en passende Reservefond. § 14. Naar 
ubemidlede nydende Medlemmer af en anerkendt 
Sygekasse og deres Barn (herunder Plejebørn, 
der er anbragt i Familiepleje) under 15 Aar OP' 
tages til Behandling paa et Staten eller en Amts,, 
Købstad, eller Handelspladskommune tilhørende 
Sygehus, som ikke udelukkende er bestemt for 
visse Klasser af Personer, gives der Sygekassen 
Fritagelse for eller Nedsættelse i Betalingen i 
lige saa lang Tid, som Medlemmet har Ret til 
Hjælp af Kassen, for saa vidt den syge er bosat 
i det Distrikt, for hvilket Sygehuset er bestemt, 
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og der foreligger Lægeerklæring om, at Hospitals' 1930 
ophold er nødvendigt. Vederlaget for det nævnte 21. Fcbr. 
Tidsrum er højst Halvdelen af den ellers fast' 
satte Betaling for Behandling m. v. paa vedkom' 
mende Sygehus, herunder indbefattet Betaling for 
Bandager, Ekstravakt og lignende Y deJser. Naar 
ubemidlede nydende Mtodlemmer af en anerkendt 
Sygekasse og deres Børn (jfr. lste Stykke) under 
15 Aar bliver syge under midlertidigt Op' 
hold udenfor deres Sygekasses Omraade og efter 
den behandlende Læges Anvisning trænger til 
Sygehusbehandling, er det Sygehus (jfr. lste 
Stykke), der er bestemt for vedkommende Distrikt, 
pligtigt at tilstaa den Sygekasse, der afgiver Kau' 
tion for Udgifterne ved Sygehusopholdet, samme 
Nedsættelse i Betalingen, som det efter Reglen 
i lste Stykke skal yde for de i Sygehusdistriktet 
bosatte Sygekassemedlemmers Ophold paa Syge' 
huset; dette gælder dog kun, saafremt der fore' 
ligger Lægeattest for, at vedkommende ikke taaler 
at flyttes til det for hans Hjemsted bestemte 
Sygehus. I de Tilfælde, hvor efter de for et 
Sygehus gældende almindelige Regler Betalingen 
for samtlige indlagte Personer eller for visse 
Klasser af Befolkningen er sat væsentlig lavere 
end den virkelige U d gift ved Opholdet paa Syge' 
huset, fastsættes Størrelsen af den daglige Betaling 
for ubemidlede nydende Sygekassemedlemmer og 
deres Børn af Socialministeren. Findes der ikke 
et for Distriktet bestemt Sygehus, paa hvilket 
ubemidlede nydende Medlemmer af anerkendte 
Sygekasser og deres Børn kan indlægges for den 
ommeldte nedsatte Betaling, er vedkommende 
Kommune pligtig til at refundere Halvdelen af 
Udgifterne ved de paagældendes Ophold paa det 
nærmeste Sygehus, naar de ovennævnte Regler for 
Sygehusindlæggelse er iagttagne. N a ar anerkendte 
Sygekassers ubemidlede nydende Medlemmer eller 
deres Born under 15 Aar optages i offentlige 
Sindssygehospitaler, gives der Sygekassen den 
samme N edsælteise i Betalingen, som til enhver 
Tid er indrømmet for uformuende Patienter. Er 
en saadan Nedsættelse efter de for vedkommende 
Hospital gældende Regler ikke indrømmet, fastsæt' 
tes Størrelsen af Betalingen for Sygekassemedlemmer 
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1930 og deres Børn af Socialministeren. § 15. Y delser eller 
21. Fe br. Tilskud, som ifølge denne Anordning tilfalder Med• 

lemmer af anerkendte Sygekasser fra det offentlige, er 
ikke Fattigunderstøttelse. § 16. For at en Syge• 
kasse kan gøre Krav paa Tilskud fra Statskassen 
for det forløbne Aar, maa den inden den l. Marts 
indsende til Direktøren for Sygekassevæsenet en 
Angivelse af dens U d gifter i paagældende 
Aar for ubemidlede nydende Medlemmer til Læge• 
hjælp, Sygebehandling udenfor Hjemmet (jfr. § 
18), Dagpenge, Barselhjælp, Tandpleje (jfr. § 21), 
Hjemmesygepleje (jfr. § 21) og Ophold paa 
Rekonvalescenthjem Ufr. § 21). De Udgifter, for 
hvilke Sygekassen har Krav paa Refusion efter 
§ 13, 3die Stykke, jfr. 2det Stykke, opføres sær• 
skilt. Endvidere indsendes samtidig en Fortegnelse 
over Medlemmer med Oplysning om, til hvilken 
Medlemsgruppe hvert Medlem efter sine økono• 
miske Forhold henhører. En særlig Fortegnelse 
indsendes over de Medlemmer, som ifølge en 
ved deres Optagelse eller Genindtræden som 
nydende Medlem, jfr. § 23, 3die Stykke, udfyldt 
Lægeerklæring lider af en hyppig tilbagevendende 
eller uhelbredelig Sygdom eller Legemssvaghed af 
den i § 7, 3die Stykke, omhandlede Art. Skemaer 
for de nævnte Indberetninger fastsættes af Social• 
ministeren. Sygekassebestyrelsens Formand skal 
ved en Medlemsfortegnelsen paategnet Erklæring 
paa T ro og Love attestere Rigtigheden af de 
meddelte Oplysninger. Efter at de fra Kasserne 
modtagne Oplysninger og Regnskaber (jfr. § 27) 
er gennemgaaede af Direktøren for Sygekasse• 
væsenet, foranlediger han det hver Sygekasse til• 
kommende Tilskud efter Fradrag af det Kassen i 
Henhold til § 13 næstsidste Stykke, eventuelt ud• 
betalte Forskud for det forløbne Aar anvist til 
Udbetaling. § 17. De Dokumenter, som ved• 
rørende Forsikringen maatte oprettes mellem de 
anerkendte Sygekasser og deres Medlemmer eller 
mellem anerkendte Sygekasser og udenforstaaende 
Personer, private eller offentlige· Institutioner, er 
stempelfri. § 18. I Sygdomstilfælde skal der af 
de anerkendte Sygekasser ydes : l. fri eller 
delvis Lægehjælp, jfr. § 21 Nr. 2 og § 29, 2det 
Stykke, til de nydende Medlemmer og deres Børn 
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(j fr. § 14) under 15 A ar, for saa vidt de paagæl• 1930 
dende opholder sig indenfor Sygekassens stedlige 21. Febr. 
Omraade; 2. fri Sygehusbehandling (herunder 
indbefattet Behandling paa offentlige Sindssyge• 
hospitaler samt paa de i Lov Nr. 66 af 29. Marts 
1924, jfr. Anordning Nr. 249 af 30. September 
1924 omhandlede Helbredelsesanstalter for tuber• 
kuløse), til de nydende Medlemmer og deres Børn 
G fr. § 14) under 15 Aar, for saa vidt de opholder 
sig indenfor Sygekassens stedlige Omraade. Saa• 
frem! et Medlem under Udøvelse af sit Erhverv 
er nødsaget til midlertidig at opholde sig udenfor 
Sygekassens Omraade, er denne dog pligtig til, 
naar der foreligger Lægeerklæring om, at Syge• 
busbehandling af Medlemmet er nødvendig, og 
det for Sygekassen bestemte Sygehus ikke kan 
benyttes, at yde det paagældende Medlem samme 
Understøttelse, som den vilde være pligtig at yde, 
saafremt Behandlingen havde fundet Sted paa det 
for Sygekassen bestemte Sygehus, dog kun for 
saa vidt Sygebusbehandling ikke ad anden Vej 
er sikret det paagældende Medlem. Denne Regel 
gælder ogsaa for Medlemmers Børn, naar de er 
anbragte i Arbejdsforhold (Lærlinge• eller Tjeneste• 
forbold eller lignende) udenfor Hjemmets Syge• 
kasses Omraade og af Aldershensyn ikke kan 
blive Medlemmer af Sygekassen paa det Sted, 
hvor de opholder sig. Behandling paa de nævnte 
Helbredelsesanstalter for tuberkuløse skal dog kun 
ydes af Sygekasserne, for saa vidt og saa længe 
der ifølge Lov Nr. 66 af 29. Marts 1924, j fr. An• 
ordning Nr. 249 af 30. September 1924, ydes 

. vedkommende Patient Statsunderstøttelse til Op• 
hold paa disse Anstalter ; 3. en daglig Penge• 
hjælp af mindst 40 Øre til de nydende Medlem• 
mer, jfr. dog § 6, 1ste Stykke og§ 21 Nr. 3 og 4. 
Pengehjælpens Maksimum kan i Kassens Vedtægt 
enten fastsættes til et bestemt Beløb under Hen• 
syn til den daglige Arbejdsfortjeneste, der maa 
anses som den gennemsnitlige for Kassens Med• 
lemmer, eller efter det enkelte Medlems gennem• 
snitlige Arbejdsfortjeneste. Hjælpen beregnes til 
ikke over 4/s af Arbejdsfortjenesten ; det Beløb, 
der ydes, maa ikke være større end 6 Kr. daglig, 
og for Medlemmer, som ifølge en ved deres 
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1930 Optagelse eller Genindtræden som nydende Med, 
21. Febr. lem, j fr. § 23, 3d i e Stykke, udfyldt Lægeerklæring 

lider af en hyppig tilbagevendende eller uhelbre' 
delig Sygdom eller Legemssvaghed af den i § 7, 
3die Stykke omhandlede Art, ikke over 3 Kr. 
daglig. I Sygekasser, i hvilke den ordinære 
Pengehjælp er fastsat til et lavere Beløb end de 
nævnte 4/s, skal Medlemmerne have Adgang til 
mod forhøjet Medlemsbidrag at sikre sig dette 
Maksimum, dog kan saadant ikke ske paa et 
Tidspunkt, hvor Medlemmet allerede nyder Hjælp 
af Kassen. I enhver anerkendt Sygekasse skal 
der være Adgang for Medlemmerne at sikre sig 
en Pengehjælp af kun 40 Øre. Til de i § 6, 4de 
Stykke, omhandlede Medlemmer kan Sygekassens 
samlede Y delser udredes i Form af en daglig 
Pengehjælp; for disse Medlemmers Vedkommende 
kommer i saa Fald den ovenfor fastsatte Begræns' 
ning i Pengehjælpens Størrelse ikke til Anvendelse. 
Retten til Pengehjælp kan ikke afhændes eller 
pantsættes og kan ikke være Genstand for Arrest, 
Udlæg, Inddragelse under Konkursbehandling 
eller anden Retsforfølgning. § 19. Først 6 Uger 
efter Optagelsen har de nydende Medlemmer Ret 
til Hjælp af vedkommende Sygekasse; dog ydes 
der straks Hjælp for Sygdomme, som foranlediges 
ved Ulykkestilfælde. Retten til den i § 22 om' 
handlede Barselhjælp indtræder dog først, naar 
10 Maaneder er forløbet efter Optagelsen. Penge' 
hjælp ydes ikke for nogen Sygdom, der kun 
varer i 3 Dage. § 20. Afvigelser fra de i §§ 
18-19 indeholdte Bestemmelser, som maatte være 
fastsat i en Sygekasses Vedtægt, skal dog ikke 
være til I-linder for, at Anerkendelsen kan med, 
deles, naar Afvigelsen efter indhentet Erklæring 
fra Kommunalbestyrelsen paa det Sted, hvor Kas' 
sen hører hjemme, efter de forhaandenværende 
Forhold findes tilraadelig. Overenskomster mellem 
anerkendte Sygekasser eller en Sammenslutning 
af saadanne Kasser og Læger eller Tandlæger, 
ligesom Ændring i saadanne Overenskomster, skal 
- for at være gyldige - godkendes af Social' 
ministeren efter Indstilling af Direktøren for Syge' 
kassevæsenet Saafrcmt saadan Godkendelse ikke 
meddeles, er vedkommende Sygekasser ikke beret' 
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tigede til at yde Lægehjælp eller Tandlægehjælp, 1930 
tncn skal efter lVIinisterens nærmere Bestemmelse 21. Febr. 
enten yde en passende Forøgelse af Kassens øvrige 
Y delser eller mod Forevisning af specificerede 
og kvitterede Regninger fra Læger refundere Med~ 
lemmerne en nærmere fastsat Andel, dog ikke 
over tre Fjerdedele af Medlemmernes Udgifter 
til Lægehjælp eller T andlægehjæl p. Det samme 
gælder, saafremt Overenskomst om Y de! se af 
Lægehjælp eller Tandlægehjælp ikke foreligger, 
dog at Ministeren - efter indhentet Erklæring fra 
det i § 25 omhandlede Voldgiftsraad - kan paa' 
lægge vedkommende Sygekasse at yde Lægehjælp. 
Naar en Sygekasses Udgifter til Sygehusbehand' 
Jing ikke staar i passende Forhold til Kassens 
økonomiske Stilling, kan Socialministeren efter 
Indstilling fra Sygekassenævnet midlertidig, dog 
kun for et Tidsrum af indtil l Aar ad Gangen, 
helt eller delvis fritage Kassen for at yde saadan 
Hjælp mod en passende Forøgelse af Kassens 
øvrige Y delser eller mod at refundere M ed lemmet 
en af Socialministeren fastsat Andel, dog ikke 
over tre Fjerdedele af Medlemmets Udgifter til 
Sygehusbehandlingen. § 21. I en anerkendt 
Sygekasses Vedtægt kan det qestemmes: l. at 
Medlemmerne ved hvert Regnskabsaars Begyndelse 
vælger, hvilken af de nærmestboende Læger de i 
dette Aar vil benytte, og at Sygkassen i saa Fald 
kun betaler Lægehjælp eller refunderer Betaling 
for Lægehjælp, som er ydet af denne Læge eller 
eventuelt hans Stedfortræder til vedkommende 
Medlem ; 2. at Sygekassens Bestyrelse, dersom 
den skønner, at Anvendelse af fri Lægehjælp vil 
være betænkelig for Kassens Økonomi, med 
Socialministerens Samtykke kan bestemme, at der 
ikke ydes fri Lægehjælp, men at Sygekassen mod 
Forevisning af specificerede og kvitterede Regnin' 
ger fra Lægen refunderer Medlemmerne mindst 
tre Fjerdedele af det Beløb, som Sygekossen efter 
den gældende Overenskomst skal betale Lægen 
for den paagældende Lægehjælp, beregnet efter 
Betaling pr. Y deJse. Sygekasser, som har benyttet 
sig af den i foransiaaende Stykke hjemlede Ret 
til kun at yde delvis Lægehjælp, kan i Vedtægten 
yderligere bestemme, at Bestyrelsen, naar særlig 



288 Lov om Sygekasser 

1930 T rang er til Stede, for langvarige eller særlig 
21. Fcbr. kostbare Sygdomstilfælde kan bevilge et Belob 

som Ekstrahjælp udover, hvad der i øvrigt som 
almindelig Regel refunderes Medlemmerne som 
Bidrag til de af dem afholdte Udgifter til Læge' 
hjælp. Sygekassen kan dog ingen Sinde i Løbet 
af et Regnskabsaar til den heromhandlede Ekstra' 
hjælp i alt bevilge et større samlet Beløb end l 
Kr. pr. ubemidlet nydende Medlem, der stod i 
Kassen ved Aarets Begyndelse. Kassen er 
berettiget til at medtage de saaledes afholdte Beløb til 
Beregningen af Statstilskuddet til Lægcudgifter, dog 
at det skal opføres særskilt paa Statstilskudsske' 
maet ; 3. at der ikke ydes Pengehjælp, eller at der 
ydes en mindre Pengehjælp end den i § 18 fast' 
satte til kvindelige Medlemmer eller Mandspcr' 
soner under 18 Aar, som er Medlemmer af Kas' 
sen, for saa vidt der tillige for dem fastsættes et 
lavere Medlemsbidrag end det for Kassens Medlem' 
mer almindelige ; 4. at under Ophold paa Syge' 
hus Pengehjælpen nedsættes ; 5. at der af Med• 
lemmer, som under Sygdom oppebærer fuld eller 
delvis Indtægt (jfr. § 24), betales et lavere Med' 
lemsbidrag end det for Kassens Medlemmer al' 
mindelige ; 6. at Medlemmernes Y delser sættes 
højere for Medlemmer, der ved Optagelsen har 
overskredet en i Kassens Vedtægt fastsat Alders' 
grænse; 7. at der ikke ydes Pengehjælp for en 
Sygdom, der ikke varer ud over 7 Dage ; 8. at 
Pengehjælp ikke ydes for Drankersygdomme eller 
for Sygdomme, hidrørende fra Slagsmaal, som 
er foranlediget af vedkommende Medlem selv ; 
9. at Kassens Forpligtelse til at yde et Medlem 
Sygehjælp bortfalder, naar vedkommende trods 
Bestyrelsens Forlangende nægter at lade sig ind• 
lægge paa et Sygehus eller at underkaste sig den 
for hans Helbredelse nødvendige Sygebehandling; 
10. at der ydes Hjælp til et Medlems Børn, og• 
saa naar han er indkaldt til Militærtjeneste og i 
denne Tid er fritaget for at yde Bidrag til Kassen ; 
11. at Kassen yder Tandpleje efter nærmere af 
Socialministeren fastsatte Regler; 12. at Kassen 
yder Hjemmesygepleje efter de af Socialministeren 
fastsatte Regler ; 13. at Kassen betaler for Med• 
lemmers Ophold paa de af Socialministeren til 
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dette Brug godkendte Rekonvalescenthjem. Un• 1930 
der Epidemier, som er tagne under offentlig Be• 21. Febr. 
handling, kan med Samtykke af Direktøren for 
Sygekassevæsenet Pengehjælpen nedsættes eller 
helt bortfalde. N aar der af en Sygekasse ydes 
Medicin til Medlemmerne eller deres Børn, maa 
Sygekassen kun udrede indtil 3/1 af Medicin• 
udgiften. § 22. l Barseltilfælde skal Sygekas• 
sen yde det paagældende kvindelige Medlem en 
Hjælp af mindst l Kr. pr. Dag, saalænge Sygelejet 
varer, indtil 10 Dage efter Nedkomsten. Efter de 
10 Dages Forløb har hun ved tilstødende Syg• 
dom Krav paa den sædvanlige Sygehjælp. H vor 
Lægehjælp er fornøden ved Fødslen, ydes denne 
af Sygekassen. § 23. Retten til af en anerkendt 
Sygekasse at nyde Pengehjælp skal omfatte et 
Tidsrum af 26 U ger i Løbet af 12 paa hinanden 
følgende Maaneder, jfr. dog § 18, Stk. l, Nr. 3. 
Har et Medlem i Løbet af 3 paa hinanden føl• 
gende Regnskabsaar nydt Sygehjælp i alt i 60 
Uger, ophører dets Ret til at faa yderligere Hjælp 
af Sygekassen, og det maa da enten overgaa til at 
være bidragydende Medlem (med hvilende Med• 
lemsret) efter Reglerne i § 8, lste Stykke, eller 
udtræde af Kassen. N a ar den, hvis Ret til at fa a 
Hjælp af en· Sygekasse saaledes er ophørt, har 
opbrugt den ham i Henhold til § 74 i Lov Nr. 
97 af 10. April 1895 om Fattigvæsenet paa Fær• 
øerne tilkommende Understøttelse og ved Læge• 
attest godtgør, al han er arbejdsfør, kan han atter 
faa nydende Medlemsret i Kassen - eventuelt 
med indskrænket Pengehjælp, jfr. § 18, Stk. l, 
Nr. 3. Sygekassens Bestyrelse kan af Kommunal• 
bestyrelsen bemyndiges til at udbetale Sygekasse• 
medlemmer den dem efter fornævnte § 74 til• 
kommende Hjælp. § 24. Hidrører et Medlems 
Sygdom fra et Ulykkestilfælde, i Anledning af 
hvilket han har Krav paa Understøttelse i Hen• 
hold til en Lov om Arbejdernes Sikring mod 
Følgerne af saadanne Tilfælde, tilkommer der ham 
ikke Pengehjælp af Sygekassen fra det Tidspunkt, 
da U n derstøtteisen begyndte. Medlemmer, hvem 
der, enten ved deres egne Midler eller gennem 
deres Arbejdsgivere, i Ulykkestilfælde er sikret 
en Dagpenge af samme Størrelse som deres gen• 

11-19 



290 Lov om Sygekasser 

1930 nemsnitlige daglige Arbejdsfortjeneste, faar ikke 
21. Fe br. Pengehjælp af Sygekassen. Er de sikrede Dag• 

penge mindre end Arbejdsfortjenesten, sker der 
en Nedsættelse af Pengehjælpen, saaledes at denne 
i Forbindelse med Dagpengene fra Ulykkesfor' 
sikringen ingen Sinde kommer til at overstige 
vedkommende Medlems gennemsnitlige daglige 
Arbejdsfortjeneste. Medlemmer, der i Sygdoms• 
tilfælde oppebærer fuld Indtægt, har ikke Ret til 
Pengehjælp af Sygekassen. Bortfalder en Del 
af Indtægten, faar de kun en saa stor Pengebjælp, 
at det samlede Beløb ikke overskrider deres sæd' 
vanlige Indtægt, saaledes at de ikke under Syg' 
dom oppebærer større Indtægt end under nor' 
male Forhold, jfr. herved § 21, Nr. 3. § 25. De 
i §§ 26-28 i Lov Nr. 141 af IO. Maj 1915 om 
anerkendte Sygekasser, jfr. Lov Nr. 250 af 6. Maj 
1921. Lov Nr. 58 af 31. Marts 1926, Lov Nr. 201 
af H. Juli 1927 og Lov Nr. 59 af 27. Marts 1929, 
givne Regler om Sygekasseinspektøren, Sygekasse' 
nævnet og Voldgiftsraadet udvides til at gælde 
for Færøerne. Naar der foreligger Sager af en 
saadan Natur, at deres Afgørelse kræver nøjere 
Kendskab til Forhold paa Færøerne, skal Forman' 
den for Sygekassenævnet tilkalde en Repræsentant 
for Centralforeningen af Sygekasser paa Færøerne. 
Regeringen bemyndiges til efter Indstilling fra 
Sygekassenævnet at træffe Overenskomst med 
fremmed Stat om gensidig Overflytning af Med• 
lemmer mellem anerkendte Sygekasser i de 
to Stater. Saadan Overenskomst forpligter de 
anerkendte Sygekasser til at yde de fra 
den anden Stat tilflyttede Sygekassemedlem' 
mer Sygehjælp paa de nærmere Vilkaar, som 
fastsættes i Overenskomsten. § 26. En aner' 
kendt Sygekasses Vedtægt, som skal indføres i 
eller vedhæftes enhver Sygekassebog, skal om' 
handle følgende Punkter : l. Kassens N av n, Hjem' 
sted, Formaal og Omraade, Medlemmernes Op, 
tagelse, Rettigheder og Pligter samt Medlemmer' 
nes Ansvar ifølge § 11, 5te-7de Stykke; 2. Gene' 
ralforsamlingen og Bestyrelsen, samt deres Myndig' 
hed. Det skal herunder fastsættes, at Kassens 
Bestyrelse er bemyndiget til, naar særlige Forhold 
gør sig gældende, med Samtykke af Direktøren 
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for Sygekassevæsenet at optage Personer, der har 1930 
overskredet den i Kassens Vedtægt fastsatte Al, 21. Fcbr. 
d ersgrænse, men som i øvrigt opfylder de alminde• 
lige Betingelser for at optages i Kassen. Forsaa• 
vidt der nægtes vedkommende Optagelse, kan 
den paagældende indanke Afgørelsen for So, 
cialministeren ; 3. Kontrollen med de syge Med• 
lemmer; ±. Regnskabsvæsen og Revision, Kasse• 
eftersyn, Anbringelse af Kassens Midler, Over• 
skuddets Anvendelse, særlig ved Kassens Opløs• 
ni n g ; 5. V ediægtens Forandring. Den Afgørelse, 
der i Overensstemmelse med Vedtægten træffes 
angaaende Anvendelsen af en Kasses Overskud 
ved dens Opløsning, har kun Gyldighed, naar 
den godkendes af Direktøren for Sygekasse• 
væsenet. Overskuddet kan ingen Sinde deles 
mellem Medlemmerne. Direktørens Samtykke ud• 
fordres til enhver Forandring i Vedtægten. Dog 
kan hans Afgørelse indankes for Socialministeren. 
§ 27. Sygekassernes Regnskabsaar regnes fra den 
l. Januar til den 31. December. - Inden en af 
Socialministeren nærmere fastsat Frist indsender 
Kasserne til Direktøren for Sygekassevæsenet be• 
hørig revideret og af Generalforsamlingen god• 
kendt Regnskab samt Beretning for det forløbne 
Aar, affattet paa den af bemeldte Minister fore• 
skrevne Maade. § 28. Direktøren for Sygekasse• 
væsenet gennemgaar de fra Kasserne indsendte 
Aarsregnskaber og fører i det hele Tilsyn med · 
de anerkendte Sygekasser, ligesom han er dem 
behjælpelig med fornøden Oplysning og Vejled• 
ning og yder sin Bistand ved Oprettelsen af nye 
Kasser. Han kan til enhver Tid kræve sig Kas• 
sernes Bøger, Regnskaber m. m. forelagte, lige• 
som han til enhver Tid skal have Adgang til at 
gøre sig bekendt med Kassernes hele Virksomhed. 
Skifte af Bestyrelsens Formand skal indberettes 
til Direktøren inden l Maaned efter, at det nye 
Valg er føregaaet I 5•aarige Perioder skal der 
ved Direktørens Foranstaltning foretages en ind• 
gaaende Lokalrevision af samtlige anerkendte 
Sygekassers Regnskabsvæsen. Den nærmere Ord• 
ning af denne Revision, der skal foretages af der• 
til af Direktøren beskikkede regnskabskyndige 
Mænd, og som tillige skal have til Opgave at 
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1930 yde Kasserne regnskabsmæssig Vejledning, fast. 
21. Fe br. sættes af Socialministeren. De fornødne Beløb til 

den nævnte Revision bevilges ved de aarlige 
Finanslove. Direktøren afgiver hvert Aar Beret• 
ning til Socialministeren om de anerkendte Kas• 
sers Virksomhed. Et Uddrag heraf bliver at 
offentliggøre paa den af Socialministeren fore• 
skrevne Maade. § 29. Dersom Direktøren for 
Sygekassevæsenet faar Grund til at formode, at 
en Kasses Formuestilstand er gaaet saaledes til• 
bage, at Kassen ikke kan antages at yde Sikker• 
hed for Opfyldelsen af sine Forpligtelser, har han 
derom at anstille nøjagtig Undersøgelse. Be• 
kræftes det herved, at den er ude af Stand til at 
opfylde sine Forpligtelser, saavel som naar en 
Sygekasse ikke holder sig nærværende Anord• 
nings Forskrifter efterrettelig, eller dens Virksom• 
hed befindes ikke at foregaa i Overensstemmelse 
med de for Kassen gældende Bestemmelser samt un• 
der Iagttagelse af den fornødne Paapasselighed og 
Orden, og Kassen ikke efterkommer de den i 
denne Anledning af Direktøren givne Anvisnin• 
ger, kan Socialministeren efter Direktørens Ind• 
stilling lade Anerkendelsen bortfalde. Naar den 
gennemsnitlige U d gift pr. ubemidlet nydende 
Medlem til Lægehjælp i en Sygekasse, som yder 
fri Lægehjælp, i det foregaaende Regnskabsaar 
har overskredet den gennemsnitlige Lægeudgift 
pr. Medlem i den tilsvarende Gruppe Kasser (hen• 
holdsvis københavnske, Provinsby• eller Land• 
Sygekasser), som yder fri Lægehjælp, med 25 
pCt. eller derover, henleder Direktøren for Syge• 
kassevæsenet Kassens Opmærksømhed paa dette 
Forhold. Hvis Kassens gennemsnitlige Udgift til 
Lægehjælp herefter ikke i det følgende Aar ned• 
bringes saa meget, at den højst udgør 20 pCt. 
øver Gennemsnitsudgiften pr. Medlem i den tilsva• 
rende Gruppe Kasser, som yder fri Lægehjælp, kan 
Direktøren, naar Forholdene i øvrigt taler derfor, 
kræve, at Kassen skal ophøre med at yde fri 
Lægehjælp og indtil videre overgaa til at yde 
Betaling for Lægehjælp paa den i § 21, Nr. 2, 
omhandlede Maade. Direktørens Krav skal frem• 
sættes inden l. Juli til Efterfølgelse fra førstkom• 
mende l. Januar. Sygekassen er dog efter l Aars 
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Forløb, saafremt den formener, at Forholdene nu 1930 
har ændret sig, berettiget til overfor Direktøren 21. Fcbr. 
at rejse Spørgsmaalet om paa ny at yde fri Læge' 
hjælp. Undlader en anerkendt Sygekasse i rette 
Tid at efterkomme de Forpligtelser, der er fore' 
skrevne i nærværende Anordning, skal Social' 
ministeren efter Indstilling af Direktøren for Syge' 
kassevæsenet kunne paalægge den eller de for' 
sømmelige Tillidsmænd eller Funktionærer under 
en daglig eller ugentlig T vangsbøde at opfylde 
deres Pligt. De saaledes ikendte Bøder inddrives 
ved Udpantning og kan ikke af Bestyrelsen føres 
Sygekassen til Udgift. Bøderne tilfalder den 
kommunale Hjælpekasse paa det Sted, hvor Syge' 
kassens Bestyrelse har Sæde ; hvor ingen saadan 
Kasse findes, tilfalder Bøderne Kommunekassen. 
Bestyrelsesmedlemmer og Funktionærer i en aner' 
kendt Sygekasse er pligtige til overfor uvedkom' 
mende at hemmeligholde de Oplysninger om 
Medlemmers eller optagelsessøgende Personers 
Helbredstilstand og økonomiske Forhold, som 
under Varetagelsen af deres Hverv maatte komme 
til deres Kundskab. Overtrædelse heraf straffes 
med Bøder af indtil 400 Kr. § 30. I anw 
kendte Sygekasser kan der gives Adgang til sær' 
skilt Sikring af anden Hjælp end den ved nær' 
værende Anordning foreskrevne, saasom Begrave], 
seshjælp og Alderdomshjælp eller Hjælp til Pw 
soner, der er vedvarende arbejdsudygtige. Be' 
stemmeJserne herom optages i en særskilt V ed' 
tægt, hvoraf et Eksemplar tilstilles Direktøren for 
Sygekassevæsenet, ligesom der gøres Meddelelse 
til ham om enhver Forandring i denne Vedtægt. 
Over de til saadan Sikrina henhørende Midler 
føres særligt Regnskab, og der udredes dertil sær' 
ligt Medlemsbidrag, i Forhold til hvilket der ikke 
tilkommer Kassen noget Tilskud af det offentlige. 
Direktøren for Sygekassevæsenet skal til enhver 
Tid have Adgang til at gøre sig bekendt med 
Kassernes Virksomhed i den heromhandlede Hen' 
seende samt med de paagældende Midlers Status. 
løvrigt kommer nærværende Anordnings Bestem' 
melser om anerkendte Sygekasser ikke til Anven' 
delse paa Sikringen af Hjælp af den angivne Art. 
N a ar et Medlem af en Sygekasse har tegnet F o r' 
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1930 sikring i en i Forbindelse med Sygekassen staa• 
21. Febr. ende Begravelseskasse og derefter overflyttes til 

en anden Sygekasse, er sidstnævnte Sygekasse, 
saafremt den ikke staar i Forbindelse med nogen 
Begravelseskasse, pligtig at overtage Forvaltningen 
af den af Medlemmet tegnede Forsikring. De 
nærmere Regler herom fastsættes af Socialmini• 
stereo efter Indstilling af Direktøren for Syge• 
kassevæsenet § 31. En Sygeforening, som ikke 
er anerkendt i Henhold til foransiaaende Be, 
stemmelser i nærværende Lov, kan, for saa vidt 
den ledes i Forbindelse med en Sammenslutning 
af anerkendte Sygekasser og i øvrigt opfylder de 
nedenfor anførte Betingelser, med Socialministe• 
riets Godkendelse undergive sig Kontrol af Di, 
rektoren for Sygekassevæsenet En i Henhold 
hertil godkendt Sygeforening har Ret til at be• 
tegne sig som statskontrolleret Fortsættelseskasse. 
For samme stedlige Omraade kan kun godken• 
des een statskontrolleret Fortsættelseskasse. Di• 
rektoren for Sy!l'ekassevæsenet skal virke for, at 
ethvert Omraade, for hvilket der er oprettet en 
anerkendt Sygekasse, til enhver Tid omfattes af 
en statskontrolleret Fortsættelseskasse. Forenin• 
gens Virksomhed maa alene omfatte Y dels e af 
Sygehjælp og skal være grundet paa Medlem• 
mernes gensidige Ansvar. Foreningens Bestyrelse 
skal vælges af Foreningens Medlemmer. Forenin• 
gen skal give Adgang til Optagelse for bemid, 
lede Personer i Alderen mellem 14 og 40 Aar, 
der opfylder de i Foreningens Vedtægt nærmere 
angivne Helbredsbetingelser. Det kan i Forenin• 
gens Vedtægt fastsættes, at Personer paa indtil 50 
Aar kan optages i Foreningen, jfr. dog Bestem• 
melsen i § 6, sidste Stykke, om Aldersgrænse 
ved Optagelsen som Betingelse for eventuel senere 
Overgang til en statsanerkendt Sygekasse. End• 
videre skal F øreningen give Adgang til Optagelse 
- uden Hensyn til Helbred og til vedtægtsmæssige 
Aldersgrænser - af Personer, der paa Grund af 
forbedrede økonomiske Forhold ikke længere 
kan være ubemidlede nydende Medlemmer af en 
anerkendt Sygekasse, medmindre der til Syge• 
kassen er knyttet en Afdeling for bemidlede, ny• 
dende Medlemmer, i hvilket Tilfælde Foreningen 
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kan vægre sig ved at optage den paagældende 1930 
bemidlede Person som Medlem, j fr. § 6, Stk. 4, 21. Fcbr. 
sidste Punktum. Samtlige Personer, der den l. 
April 1929 var Medlemmer af en Sygeforening, 
der opnaar Godkendelse som Fortsættelseskasse, 
kan vedblive at være Medlemmer af Foreningen 
efter Godkendelsen, uanset om de ikke ved Op, 
tageisen opfyldte Betingelserne for fremtidig Op, 
tagelse, men kun saadanne tidligere Medlemmer, 
der inden 6 Maaneder efter nærværende Anord, 
nings Ikrafttræden fremskaffer Lægeattest for, at de 
opfylder Foreningens Hel bredsbetingelser d ler var 
overført fra en statsanerkendt Sygekasse, har Ret til 
den i § 6, sidste Stykke omhandlede Optagelse uden 
Hensyn til Alder og Helbred i en statsanerkendt 
Sygekasse. I de første 6 Maaneder efter denne An, 
ordnings Ikrafttræden skal Foreningen være pligtig 
til at optage bemidlede Personer indtil det fyldte 
50de Aar, naar de opfylder Helbredsbetingelserne ; 
samtlige disse Medlemmer har Ret til den i § 6, 
sidste Stykke, omhandlede Overgang uden Hen' 
syn til Alder og Helbred til en statsanerkendt 
Sygekasse. Hvor særlige Forhold gør sig gæ], 
dende med Hensyn til den paagældende U n d, 
Iadelse af at søge Optagelse inden den i For' 
eningens Vedtægt fastsatte Aldersgrænse, skal 
Foreningens Bestyrelse med Samtykke af Di, 
rektoren for Sygekassevæsenet kunne med, 
dele Tilladelse til, at en Person, der har over' 
skredet nævnte Aldersgrænse, optages i Forenin' 
gen, forudsat at Optagelsen efter hans Helbreds, 
forhold skønnes forsvarlig, hvorhos under gan' 
ske særlige Forhold Direktøren for Sygekasse' 
væsenet kan tillægge Personer, der ved deres Op' 
tageise i Foreningen var over 40 Aar, Ret tiCden 
i § 6, sidste Stykke, omhandlede Overgang uden 
Hensyn til Alder og Helbred til en statsaner' 
kendt Sygekasse, forudsat at de ikke har en saa' 
dan Ret i Henhold til de særlige Bestemmelser 
i foransiaaende Stykke eller denne Paragrafs Stk. 
10. Foreningens Vedtægter skal godkendes af 
Direktøren for Sygekassevæsenet Direktøren kan 
til enhver Tid kræve sig Foreningens Bøger, 
Regnskaber m. m. forelagt og skal til enhver Tid 
have Adgang til at gøre sig bekendt med for, 
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1930 eningens hele Virksomhed. De nærmere Regler 
21. Fcbr. for Tilsynet fastsættes af Socialministeren ; det 

vil i disse Regler bl. a. være at fastsætte, at Kon• 
tingenlet i statskontrollerede Fortsættelseskasser 
skal være af en saadan Størrelse, at det efter fore• 
liggende Erfaringer er tilstrækkeligt til Fyldest• 
gøreise af Foreningens Forpligtelser samt til Dan• 
nelse af en efter Direktørens Skøn passende Re• 
servefond, samt at Helbredsbetingelserne for Op• 
tageise i en statskontrolleret Fortsættelseskasse 
mindst skal svare til de Betingelser, der i § l, 
Stk. 3, i Lov Nr. 197 af 16. Juli 1927 om Inva• 
lideforsikring er fastsat for Adgangen til at blive 
invalideforsikret uden forudgaaende Ansøgning, 
samt at der ikke i Vedtægterne maa indeholdes 
Opsigelsesbestemmelser, der efter Direktørens 
Skøn er ubillige. Hvis en statskontrolleret Fort• 
sættelseskasse ikke overholder de for Tilsynet 
fastsatte Betingelser, saavel som naar den ikke 
kan anses for at være i Stand til at opfylde sine 
Forpligtelser, eller dens Virksomhed befindes ikke 
at foregaa i Overensstemmelse med de for Forenin• 
gen gældende Bestemmelser samt under Iagtta• 
gelse af den fornødne Paapasselighed og Orden, 
og Foreningen ikke efterkommer de i denne An• 
ledning af Direktøren for Sygekassevæsenet givne 
Anvisning, kan Socialministeren efter Indstilling 
fra Direktøren fastsætte, at Statskontrollen 
med Foreningen ophører. I Tilfælde af, at Stats• 
kontrollen med en Forening ophører, skal Di• 
rektoren for Sygekassevæsenet saa vidt mulig for• 
anledige, at der gives Foreningens Medlemmer 
Adgang til Overførelse til en anden statskontrol• 
leret Fortsættelseskasse. Naar et Medlem over• 
føres fra en statskontrolleret Fortsættelseskasse til 
en anerkendt Sygekasse eller omvendt, jfr. § 6, 
sidste Stykke, og Stk. 4 i nærværende Paragraf, 
bevarer Medlemmet i et Tidsrum af 6 U ger efter 
Overførelsen sin Ret til Sygehjælp fra den Fort• 
sættelseskasse eller Sygekasse, hvorfra Overføre!• 
sen er sket; fra Udløbet af nævnte Tidsrum 
har Medlemmet Ret til Sygehjælp fra den 
Sygekasse eller Fortsættelseskasse, hvortil Over• 
førelsen er sket; er Sygdommen foranlediget ved 
Ulykkestilfælde, ydes Hjælpen dog straks fra den 
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Sygekasse eller Fortsættelseskasse, hvortil Over• 1930 
førelsen er sket, j fr. § 19, Stk. l. Regler for 2\.Febr. 
Overførelse af Medlemmer mellem statskontrolle• 
rede Fortsættelseskasser og anerkendte Sygekasser 
udarbejdes i øvrigt af Repræsentanter for Fort• 
sættelseskasserne i Forbindelse med Sygekasse• 
nævnet; disse Regler er bindende for Parterne, 
naar de godkendes af Socialministeren. - End• 
videre udarbejdes der af Repræsentanter for de 
statskontrollerede Fortsættelseskasser Regler for 
Overflytning af Medlemmer mellem disse Fort• 
sættelseskasser indbyrdes, hvilke Regler ligeledes 
er bindende, naar de godkendes af Socialministe• 
ren. En Sygeforening, der var oprettet inden den 
l. Oktober 1928, men som ikke opfylder de oven• 
for i Stk. l og 2 fastsatte Betingelser for at god• 
kendes som Fortsættelseskasse, kan opnaa Tilla• 
deJse til at være undergivet Direktørens Tilsyn 
og dermed Ret til at betegnes som statskontrol• 
leret Sygeforening, for saa vidt F øreningen ind• 
giver Andragende derom inden 3 Maaneder efter 
Anordningens Ikrafttræden, og Socialministeren 
skønner, at det efter Foreningens Omfang og 
Virkemaade vil være ønskeligt, at den opretholdes 
som statskontrolleret, j fr. dog Bestemmelsen i § 6, 
sidste Stykke, om Aldersgrænse ved Optagelsen 
som Betingelse for eventuel senere Overgang til 
en statsanerkendt Sygekasse. Foreningen maa da 
underkaste sig de samme Vilkaar, som er fastsat 
foran i Stk. 3, 4, første og andet Punktum, 6, 7 
og 9, første Punktum, for Fortsættelseskasser. 
Samtlige Personer, der den l. April 1929 var 
Medlemmer af en saadan Forening, kan vedblive 
at være Medlemmer, uanset om de ikke ved Op• 
tageisen opfyldte Betingelserne for fremtidig Optage!• 
se ; men kun saadanne tidligere Medlemmer, der ved 
deres Optagelse i Foreningen var under 40 Aar, 
og som inden 6 Maaneder efter nærværende An• 
ordnings Ikrafttræden fremskaffer fornøden Læge• 
attest for, at de opfylder Foreningens Helbreds• 
betingelser, har til den i § 6, sidste Stykke, onv 
handlede Overgang uden Hensyn til Alder og 
Helbred Ret til en statsanerkendt Sygekasse. Der 
skal efter nærmere af Socialministeren fastsatte 
Regler af de i § 9 omhandlede Udvalg, første 
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1930 Gang inden 6 Maaneder efter nærværende An• 
21. Fcbr. ordnings Ikrafttræden, føres Kontrol med, om 

Foreningens Medlemmers økonomiske Forhold 
ændres saaledes, at de er berettigede til Optagelse 
i en statsanerkendt Sygekasse. For saa vidt et 
Medlem saavel i Henseende til Indtægt som For' 
mue kommer under Sygekasselovens Grænser, 
skal hans Opmærksomhed henledes paa, at han 
har Ret til Optagelse i en statsanerkendt Syge' 
kasse. Foretrækker vedkommende Medlem at for• 
blive som Medlem af Foreningen, mister han 
Retten til senere at overføres til en statsanerkendt 
Sygekasse. Meddelelse om, at en Fortsættelseskasse 
eller en Sygeforening er taget under Statskon• 
tro!, offentliggøres af Socialministeren. For Til' 
synet udredes en Statskassen tilfaldende aarlig 
Afgift, hvis Størrelse fastsættes af Socialministeren. 
Direktøren for Sygekassevæsenet aflægger i sin aar' 
lige Indberetning til Socialministeren (j fr. § 28, 
sidste Stykke) tillige Beretning om de statskon• 
trolierede Fortsættelseskassers og Sygeforeningers 
Virksomhed. § 32. Denne Anordning træder i 
Krat! den l. April 1930. Samtidig ophæves An• 
ordning af 22. December !928, hvorved Lov Nr. 
144 af 10. Maj 1915 om anerkendte Sygekasser, 
saaledes som denne er ændret i Henhold til Lov 
Nr. 250 af 6. Maj 1921, Lov Nr. 58 af 31. Marts 
1926 og Lov Nr. 201 af 14. Juli 1927, sættes i 
Kraft paa Færøerne. 

8. Marts Lov for Færøerne (Nr. 58) om For• 
andring i forskellige Skatter og Afgifter. § 
l. I Stedet for § l i Lov Nr. 44 af 30. Marts 
1892, jfr. Lov Nr. 46 af 7. Marts 1912 § l, Lov 
Nr. 36 af 15. Februar 1928 og Lov Nr. 252 af 
IO. Oktober 1928 om Forandring i forskellige 
Skatter og Afgifter paa Færøerne, træder følgende 
Bestemmelser: l. Af al Slags Vin, Brændevin, 
Spiritus eller spirituøse Drikkevarer, som indføres 
til Færøerne, erlægges følgende Afgift: a. Af 
Vin paa Fade eller i Beholdere, der rummer over 
l Liter, for hver Liter 40 Ø.; paa Flasker og andre 
mindre Beholdere, for hver 3/4 Liter 45 Ø. b. Af al• 
mindelig Brændevin og Akvavit i Fade eller Be• 
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holdere, der rummer over l Liter, for hver Liter: 1930 
af 8° Styrke og derunder 120 Ø., over 8° indtil 8.1\larts 
12° Grader Styrke 220 Ø., over 12° Styrke 300 Ø., 
paa Flasker og andre mindre Beholdere for hver 
3/; Liter: af 8° Styrke og derunder 150 Ø., over 
8° indtil 12° Styrke 250 Ø., over 12° Styrke 360 
Ø. c. Af anden Slags Spiritus eller spirituøse 
Drikkevarer af enhver Slags i Fade eller Behol• 
dere, der rummer over l Liter, for hver Liter: 
af 8° Grader Styrke og derunder 200 Ø., over S0 

indtil 12° Styrke 360 Ø., over 12° Styrke 500 Ø .. 
paa Flasker og andre mindre Beholdere for hver 
3/; Liter: af S0 Styrke og derunder 240 Ø., over 
8° indtil 12° Styrke 400 Ø., over 12° Styrke 600 
Ø. d. Af ren Spiritus over 12° Styrke, der ind• 
føres til Apoteker til Brug ved Tilberedelse af 
Medicinalvarer, for hver Liter 35 Ø., imod at 
Apotekeren for hver Gang afgiver skriftlig Er• 
klæring paa T ro og Love om, at den indførte 
Spiritus udelukkende vil blive anvendt til medi• 
cinal Brug. Hvis saadan Spiritus denatureres af 
Apotekeren til Hospitalssprit efter Regler, der fast• 
sættes af Justitsministeriet, vil Afgiften af den til 
Denaturering benyttede Spiritusmængde blive 
refunderet Apotekeren. e. Afgiftsbestemmelserne 
om Spiritus finder Anvendelse paa al Spiritus, 
der indføres til Færøerne og ikke er fuldstændig 
denatureret. Ret til afgiftsfrit at indføre ufuld• 
s tamdig denatureret Spiritus skal af J ustitsmini• 
steriet kunne tillægges Apotekere. J ustitsministe• 
riet fastsætter nærmere Regler for Denatureringen. 
2. Af al Slags Øl, som indføres til Færøerne, be• 
tales en Afgift af 30 Ø. pr. Liter, dog saaledes, 
at Afgiften af Øl, som indføres fra det øvrige 
Kongerige og efter de der gældende Regler er 
skattefrit, kun skal være 15 Ø. pr. Liter. Af alt 
Øl, der fremstilles paa Færøerne, betales en Af, 
gift af IO Ø. pr. Liter. 3. Af alkoholfri Frugtvine 
(med under 21/; Vægtprocent Alkohol) og lig• 
nende Drikkevarer fremstillede af Frugtsaft, Mine• 
ralvand, Limonade, Citronvand og lignende, som 
indføres til Færøerne, betales en Afgift af 15 Ø. 
pr. Liter. Af alle de i ovensiaaende Stykke 
nævnte Drikkevarer, der fremstilles paa Færøerne, 
betales en Afgift af 10 Ø. pr. Liter. 4. Af To• 
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1930 bak, Cigarer, Cigarillos, Cigaretter og Cigarethyl• 
8. Marts stre, der indføres til eller fremstilles paa Færøerne, 

betales følgende Afgifter: a. Røgtobak, hvis Ind• 
købspris uden Tillæg af F r agt eller Afgift efter 
nærværende Lov er 3 Kr. pr. kg eller derunder 
20 Ø. pr. kg. b. Al anden Røgtobak 100 Ø. pr. 
kg. c. Spundet Skraatobak ( «spunni11 tubbak») 
40 Ø. pr. kg. d. Al anden Skraatobak og Snus• 
tobak 200 Ø. pr. kg. e. Cigaretter 200 Ør. pr. 
100 Stk. f. Cigarethylstre 150 Øre pr. 100 Stk. 
g. Cigarer 400 Ø. pr. 100 Stk. h. Cigarillos 300 
Ø. pr. 100 Stk. Justitsministeriet fastsætter Regler 
om Nedsættelse af Afgiften for Cigarer, Cigarillos 
eller Cigaretter, der fremstilles i Fabrikker paa 
Færøerne. 5. Af alle Slags Sukkervarer, der ind, 
føres til eller fremstilles paa Færøerne, saasom 
Chokolade, Bonbons, Brystsukker, Konfekt, Mar• 
cipan, Pastiller, Sukkerkugler og lignende, betales 
en Afgift af 50 Ø. pr. kg - Sirup, Melis, Tablet• 
sukker, Farin, Puddersukker og alt andet Hus• 
holdningssukker, Kandissukker og Kakaopulver 
uden iblandet Sukker er dog afgiftsfri. § 2. Af 
de indkomne Afgiftsbeløb beholder Statskassen 
for hvert K vartal 7 500 Kr., medens 6250 Kr. for• 
lods udbetales til Færø Amtsrepartitionsfond til 
Nedsættelse af Taksterne paa de færøske Syge• 
huse efter Justitsministeriets nærmere Godken• 
delse. Resten fordeles saaledes : l. Økonomisk 
Fond erholder 30 pCt. og Kirkefonden 20 pCt., 
hvilke Beløb anvendes til Fondenes almindelige 
F ormaal i Overensstemmelse med de derom gæl• 
dende Love og Bestemmelser. 2. Af de reste• 
rende 50 pCt. erholder Færøernes Amtsrepartitions• 
fond Halvdelen, medens den anden Halvdel indsæt• 
tes i Færø Amts Sparekasse og ved hvert Finans• 
a ars U dl ø b anvendes til ekstraordinær Afskrivning 
paa Amtsrepartitionfondens Obligationsgæld efter 
Lagtingets nærmere Bestemmelse. § 3. Det er for• 
budt paa Færøerne at fremstille de i § l, Punkt l, 
nævnte afgiftspligtige Varer samt Øl, der inde• 
holder 21

/• Vægtprocent Alkohol og derover. 
§ 4. Justitsministeriet bemyndiges til at fastsætte 
nærmere Bestemmelser om Fremgangsmaaden ved 
Afgifternes Opkrævning og om Kontrol med de 
Virksomheder, som paa Færøerne fremstiller af, 
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giftspligtige Varer.') Udgifterne ved Afgifternes 1930 
Opkrævning og Kontrollens Gennemførelse af• 8. Marts 
holdes forlods af de ved Afgifterne indkomne 
Beløb. § 5. Denne Lov træder straks i Kraft 
og gælder til Udløbet af Finansaaret 1932-33. 
Fra l. April 1933 at regne træder Bestemmelserne 
i Lov Nr. 46 af 7. Marts 1912 paa ny i Kraft. 

Lov (Nr. 36) om Tillæg til Lov om Fi,ll. Marts 
skerilaan. (Indføjet i Loven). 

U. M. Skr. ang. Vikarløn for Lærere, der 12. Marts 
har opnaaet Aarskursus paa Statens Lærer• 
højskole. I Skrivelse af 17. f. M. har Direktionen 
indberettet, a t Lærer ved Færøernes Mellem• og 
Realskole N i et til Direktionen indsendt An• 
dragende bar anholdt dels om Fritagelse for sin 
Tjenestevirksomhed for at kunne deltage i Aars• 
kursus i Matematik paa Statens Lærerhøjskole i 
Skoleaaret 1930-31, dels om, at der udover den 
Understøttelse, der kan ventes af Statskassen, til• 
staas ham en yderligere Understøttelse af Færø 
Amts Skolefond, og a t Direktionen har meddelt 
Andrageren, at det af ham til U ndervisnings• 
ministeriet stilede skematiske Andragende om TiJ, 
Iadelse til at deltage i det paagældende Aars• 
kursus er videresendt med Bemærkning, at Skole• 
direktionen intet herimod har at erindre paa Vil• 
kaar, at Tjenestevirksombeden paa Andragerens 
Bekostning besørges af en kvalificeret Vikar, og 
at Direktionens Flertal ogsaa under Hensyn til 
Andragerens Kvalifikationer og for at sikre Sko• 
len en virkelig kvalificeret Lærer i Matematik, 
der kan antages at ville blive ved Skolen i hvert 
Fald en længere Aarrække, tillader, at der af 
Skolefondens Midler tilstaas den paagældende err 
Understøttelse, stor 500 Kr., at udbetale med 
Halvdelen ved Midten og Halvdelen ved Enden 
af Kursuset. Ved at indberette dette har Direk• 
!ionen udtalt, at Indberetningen sker under Hen• 
syn til, at den paagældendes Fritagelse for Tjene• 

l) Bek. for Færøerne Nr. 163 af 25. April 1930. 
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1930 stevirksomhed kun kan gives af Ministeriet, og 
12. Marts at Direktionen mener, at den af Skolefondens 

Midler tilsiaaede U n derstøtteise ikke bør med• 
føre nogeh Formindskelse af den Understøttelse, 
som Ministeriet efter sædvanlige Regler maatte 
bevilge den paagældende. I Anledning heraf skal 
Ministeriet herved meddele, at man i det hele vil 
have det overladt til Direktionen at træffe Af, 
gøreise med Hensyn til Ordning af Tjenestefri• 
hed og Vikariat for Lærere, der har opnaaet Aars• 
kursus paa Statens Lærerhøjskole, og at man, omend 
man ikke plejer at tillade, at der udover det Sti• 
pendium, der maatte være tillagt en Kursusde], 
tager paa Statens Lærerhøjskole, ogsaa gives Ti], 
skud fra den paagældende Amts Skolefond, kan 
gaa med til, at der i dette Tilfælde ved Fastsæt• 
teJsen af Ministeriets Understøttelse bliver set 
bort fra, at der er tilsiaaet den paagældende en 
Understøttelse fra Færø Amts Skølefond. 

(U tr.) 

11. Marts U. M. Skr. ang. Tillægsprøve i Færøsk 
ved Seminariet. I Anledning af Amtets Skri• 
velse af 20. f. M. bifalder Ministeriet herved, at der 
gives Lærere og Lærerinder, der har bestaaet Læ• 
rereksamen, Adgang til ved Færøernes Seminarium 
at indstille sig til en Tillægsprøve i Færøsk, saa• 
ledes at Fordringerne ved denne Tillægsprøve er 
de samme, som stilles ved den almindelige Eks• 
amen ved nævnte Seminarium i Faget Færøsk. 
Ved Indtegningen til Prøven erlægges et Gebyr 
paa 4 Kr. Bevis for Aflæggelse af Prøven og 
den opnaaede Karakter udstedes af Færøernes 
Seminarium. Med Hensyn til Tidspunktet for 
Prøvens Afholdelse bemærkes, at Ministeriet ikke 
vil have noget at erindre imod, at den nævnte 
Tillægsprøve afholdes, naar der melder sig Kandi· 
dater til denne, saales at den ogsaa vil kunne af, 
holdes udenfor Seminariets aarlige Eksamen.1) 

(U tr.) 

l) Jfr. An. 16. Jan. 1912 § 11. 
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Lov for Færøerne (Nr. 7.3) om Motor• 19.30 
køretøjer m. m. I. A l m i n d e l i g e B e, 19.Marts 
s t e m m e l s e r. § 1. De i denne Lov indeholdte 
Forskrifter gælder for Kørsel med Motorkøretøjer 
paa Gade, Vej eller Plads, der er a a b net for a], 
mindelig Færdsel. Ved Siden heraf kommer de i 
de stedlig Politivedtægter') givne Kørselsbestemme], 
ser til Anvendelse, for saa vidt de ikke strider 
mod denne Lov. § 2. Ved Motorkøretøjer for• 
staas i denne Lov Vogne eller Cykler, som be• 
væges ved Maskinkraft og er bestemt til Befordring 
af Personer eller Gods. Som Motorkoretøjer anses 
ikke Traktorer, Lokomobiler, Landbrugs• og Vej• 
bearbejdningsmaskiner. Saadanne Køretøjer maa 
kun benytte Vejene til Egentransport (eventuelt 
Transport af det til deres Benyttelse nødvendige 
Tilbehør) til og fra deres Arbejdssted eller efter i 
det enkelte Tilfælde dertil indhentet Tilladelse fra 
vedkommende kommunale M yndigheder til Prøve• 
kørsel eller anden bestemt tidsbegrænset Trans• 
port. Ved Motorcykler forstaas tohjulede Motor• 
køretøjer. Saafremt der opstaarTvivl om, hvorvidt et 
Motorkøretøj omfattes af de i nærværende Lov 
eller ifølge denne givne særlige Bestemmelser for 
visse Arter eller Typer af Køretøjer, afgøres 
Spørgsmaalet endeligt af Justitsministeren. § .3. 
Ethvert Motorkøretøj skal være saaledes indrettet, 
at dets Brug ikke medfører ufornøden Støj eller 
ufornøden Udvikling af Røg, Damp eller ilde 
Lugt. Motorvogne kan køre med en havareret 
Motorvogn samt under Iagttagelse af de af J ustits• 
ministeren efter Forhandling med Ministeren for 
offentlige Arbejder givne Forskrifter med en eller 
flere Paahængsvogne. Motorcykler kan køre med 
Paahængsvogn eller enhjulet Sidevogn. Motor• 
køretøjer og Side• og Paahængsvogne til Motor• 
køretøjer skal være forsynet med Luftgummiringe. 
Intet Motorkøretøj maa have større Egenvægt end 
14:50 kg og større V ægt med fuld Last en 3000 
kg. Justitsministeren kan dog efter Forhandling 
med Ministeren for offentlige Arbejder tillade 
Egenvægt indtil 2000 kg for Motorkøretøjer, der 

l) ]fr. Vedtægt 19. Nov. 1923 § z; og flg. og Vedtægt 3. 
Juli 1931 § 18 o. flg. 
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1930 udelukkende benyttes i fast Rute. § 4. Ethvert 
19. Marts Motorkøretøj skal være forsynet: l. med et 

paalideligt Styreapparat, ved hvilket Køretøjet kan 
drejes let og sikkert ; 2. Motorvogne med to 
af hinanden uafhængige Bremseapparater, af hvilke 
hver især kan standse Vognen paa højst IO m 
ved 30 km's Fart, Motorcykler med eet Bremse' 
apparat med tilsvarende Bremseevne ; 3. med et 
Signalhorn ; Signalerne skal være forskellige for 
Motorvogne og for Motorcykler, men ensartet for 
hver af disse to Slags Køretøjer ; 4. fra 'l• Time 
efter Solnedgang til 3/4 Time før Solopgang samt i tæt 
T aage : a. Motorvogne med to tænd te Lygter af 
samme Lysstyrke, anbragte i samme Højde hver 
paa sin Side af Vognen. Enhver af disse Lygter 
skal være anbragt foran paa Køretøjet, have 
ufarvet Glas og kunne belyse Kørebanen mindst 
12 m fremefter. Endvidere med en tændt Lygte, 
der viser rødt Lys bagud og ikke kan slukkes fra 
Førerens Plads eller fra Vognens indre, saa længe 
de forreste Lygter er tændt. b. Motorcykler med 
en tændt Lygte, der opfylder samme Betingelser 
som under a., 2det Punktum, foreskrevet, Motor' 
cykler med Sidevogn endvidere med en fremad, 
rettet tændt Lygte, anbragt paa den fra Cyklen 
vendende Side af Sidevognen, Motorcykler med 
Paahængsvogn med en lignende Lygte anbragt 
paa Paahængsvognens venstre Side. Alle Motor' 
cykler, derunder ogsaa Motorcykler med Sidevogn, 
saavel som Paahængsvogne til Motorcykler skal 
bagpaa være forsynet med et Spejlapparat (Katte' 
øje), der, naar det belyses af et bagfra kommende 
Motorkøretøjs Forlygte, giver rød Refleks, eller 
med Baglygte, der viser rødt Lys. Apparatet skal 
være saaledes anbragt, at det ikke under Kørselen 
kan dækkes af Bagage, Overtøj eller lignende. 
Der maa ikke anvendes stærkt blændende Lygter. 
§ 5. Styre•, Bremse• og Signalapparater skal være 
lette at behandle og anbragt saaledes, at Føreren 
kan benytte dem, uden at hans Opmærksomhed 
bortledes fra Kørebanen. § 6. 3.hjulede Motor' 
køretøjer, hvis Egenvægt overskrider 500 kg, samt 
4·hjulede Motorkøretøjer, hvis Egenvægt over' 
skrider 350 kg, skal være saaledes indrettet, at de 
fra Førerens Plads ved Hjælp af Motoren kan 
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bringes til at køre baglæns og styres under denne 1930 
Kørsel. § 7. Ethvert Motorkøretøj skal ved en 19.~hrts 
Plade eller ved Indgravering i selve Køretøjet 
give Oplysning om Fabrikationsfirma og •sted, 
afgiftspligtig Hestekraft og Egenvægt. § 8. For 
.Motorcykler med Side, eller Paahængsvogn gælder 
Forskrifterne for Motorcykler, naar ikke særlige 
Bestemmelser er givet. II. O m A n m e l' 
delse, Undersøgelse og Registre• 
r i n g a f M o t o r k ø r e t ø j e r. § 9. Ethvert 
Motorkøretøj skal, forinden det tages i Brug, 
skriftlig anmeldes for Politimesteren. Anmeldelses• 
pligten paahviler Ejeren eller den Persøn (Brugeren), 
som har varig Raadighed over Køretøjet. An• 
meldelsen skal indeholde Ejerens (Brugerens) fulde 
Navn og Bopæl samt Oplysning om Køretøjets 
Bestemmelse (privat Personbefordring, offentlig 
Brug, Lastvogn m. v.), Hestekraft, Egenvægt, 
Bevægkraft, fra hvilken Fabrik Køretøjet er ud• 
gaaet, til hvilken Type det henhører, og hvilket 
Fabriksnummer det har. Ved Lastkøretøjer op• 
lyses Ladningens Maksimalvægt Køretøjet skal 
derefter fremstilles for dertil af Amtmanden over 
Færøerne beskikkede sagkyndige til Afgørelse af, 
hvorvidt de i nærværende Lov fastsatte Forskrifter 
er opfyldt, og om det i øvrigt efter sin Beskaffen• 
hed uden Fare kan benyttes. De med den om• 
talte Undersøgelse forbundne Udgifter udredes af 
den paagældende med 8 Kr. for en Motorvogn 
og 4 Kr. for en Motorcykle. Findes det, at det 
i de anførte Henseender fornødne er i Orden, 
registrerer Politimesteren Køretøjet og forsyner 
det med sit Stempel. I Registeret, hvis nærmere 
Indretning bestemmes af Justitsministeren, indføres 
de fornødne Oplysninger om Køretøjet og dets 
Ejer (Bruger). Endelig udsteder Politimesteren 
Attest om Registreringen. Det Nummer, under 
hvilket Køretøjet er opført i Registeret, anbringes 
saavel paa Køretøjets F arside - for Motorcyklers 
Vedkommende paa begge Sider af en paa langs 
foran Styret anbragt Nummerplade - som paa 
dets Bagside. Nummerpladerne leveres i udfyldt 
Stand af Politimesteren mod en af J ustitsministe• 
ren fastsat Betaling.') Naar et Køretøj afmeldes, 

l) ]fr. Bek. 321 af 29. November 1930. 
11-20 
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1930 skal Nummerpladerne tilbageleveres til Politiet. 
19.Marts § 10. Naar et indregistreret Køretøj skifter Ejer 

(Bruger), skal saavel den tidligere som den nye 
Ejer (Bruger) ufortøvet gøre Anmeldelse derom 
til Politimesteren. § U. Politimesteren eller ved' 
kommende Sysselmand kan til enhver Tid paa 
Ejerens (Brugerens) Bekostning forlange et an' 
meldt .Motorkøretøj fremstillet for at prøve, om 
det vedblivende fyldestgør de i det foregaaende 
stillede Fordringer. For Motorkøretøjer, der be' 
nyttes til offentlig Personbefordring, skal en saa' 
dan U n dersøgeise finde Sted mindst en Gang 
aarlig. Findes det, at Køretøjet ikke længere 
fyldestgør de nævnte Fordringer, eller fremstilles 
det ikke efter Tilsigelse, kan Politimesteren forbyde 
dets Benyttelse. § 12. Ejeren (Brugeren) er an' 
svarlig for, at Køretøjet er i lovlig Tilstand, navn' 
lig at Styreapparatet og Bremserne virker sikkert 
og kraftigt, og at Signalapparatet er i Orden, samt 
for, at Koretøjet føres af en dertil berettiget Per' 
son. § 13. N aar Politiet forlanger det, er Ejeren 
(Brugeren) forpligtet til at give Oplysning om, 
hvilke Personer der som Førere har benyttet 
Køretøjet. § 14. Justitsministeren er bemyndiget 
til at give fornødne Forskrifter om Opbevaring 
af Benzin og andre brandfarlige Vædsker og til 
at fastsætte de nærmere Bestemmelser om, hvor• 
ledes Motorkøretøjer med Tilbehør af Hensyn til 
Færdselssikkerheden skal være indrettede, og om 
Motorkøretøjers Anmeldelse, Undersøgelse, Regi' 
sirering m. m. 1) III. B e s t e m m e l s e r v e d' 
r ø r e n d e F ø r e r e n. § 15. De i denne Lov 
omhandlede Køretøjer maa kun føres af Personer, 
der hos Politimesteren har erhvervet Bevis for, at 
de har Ret til at føre saadanne Køretøjer; dette 
Bevis, som skal indeholde et vellignende Fotografi 
af den, for hvem det er udstedt, skal Føreren 
altid have hos sig under Kørselen og paa For• 
langende førevise for Politiet. Til at erholde et 
saadant Bevis kræves, at vedkommende er fyldt 
18 Aar, er en paalidelig og ædruelig Person, er 
i Besiddelse af tilstrækkelig Syns• og Høreevne 
samt i øvrigt af den fornødne aandelige og legem' 

l) Jfr. Bek. 321 af 29. November 1930. 
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lige Førlighed, og at han ved at underkaste sig en 1930 
af Justitsministeren foreskreven Prøve for dertil af !9.Marts 
Amtmanden over Færøerne beskikkede sagkyndige 
godtgør at være i Besiddelse af tilstrækkelig 
Kørefærdighed og fornødent Kendskab til Maski• 
nen og dens Behandling, Færdselsreglerne samt 
til Motorlovens Bestemmelser. Justitsministeren 
fastsætter de nærmere Regler for Prøven.') Ud· 
giften ved Prøven afholdes af vedkommende med 
et af Justitsministeren fastsat Beløb.') Et Motor• 
køretøj maa aldrig føres af nogen, der er beruset 
eller saaledes paavirket af Spiritus, at han ikke 
har det fornødne Herredømme over sine Hand• 
linger. Førerbeviset gælder i 5 Aar fra Udstedelses• 
dagen ; dog kan det til enhver Tid tages tilbage, 
naar det oplyses, at den paagældende ikke længere 
fyldestgør de foran foreskrevne Betingelser for at 
erholde Førerbevis. Ønskes Beviset fornyet efter 
Udløbet af de 5 Aar, rnaa den paagældende for 
Politimesteren godtgøre, at han stadig er ædruelig 
og paalidelig samt i Besiddelse af tilstrækkelig 
Syns• og Høreevne og i øvrigt den fornødne 
aandelige og legemlige Førlighed. Politimesteren 
bestemmer, om vedkommende kan fritages for at 
aflægge ny Prøve for den sagkyndige. Saadan 
Prøve skal aflægges, naar vedkommende i det 
sidst forløbne Aar ikke jævnlig har ført Motor• 
køretøj. § 16. Føreren er, før Kørselen begynder, 
forpligtet til at overbevise sig om, at alle Appara• 
ter, særlig Styre•, Bremse• og Signalapparaterne, er 
i foreskreven Tilstand og virker godt. § 17. 
Øvelseskørsel for Personer, der uddanner sig til 
Førere, kan med Motorvogn kun finde Sted, naar 
der paa Vognen ved Siden af Eleven findes en 
Ledsager, som har Førerbevis og mindst l Aars 
praktisk Øvelse i Kørsel med Motorvogn. Led• 
sageren anses da for at være Fører af Vognen; 
ved den i § 15, Stk. 2, ørnmeldte Prøve anses 
dog Eleven for at være Fører. Politimesteren 
bestemmer, hvilke særlige Sikkerhedsindretninger 
der skal findes paa Vogne, som benyttes til 
ØvelseskørseL Øvelseskørsel med Motorkøretøjer 
kan finde Sted overalt, hvor Færdsel med Køre• 

l) ]fr. Bek. Nr. 321 af 29. November 1930. 
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1930 tøjer af den paagældende Art er tilladt, dog at 
19.Marts Politiet, hvor Forholdene kræver det, helt eller 

delvis kan forbyde Øvelseskørsel paa bestemte Gade, 
og Vejstrækninger. IV. O m K ø r s e l p a a 
G a d c, V e j e Il e r P l a d s. 1) § 18. Kørsel 
med Motorkøretøjer er tilladt paa alle offentlige 
Gader og Veje, som ikke ved tydeligt Opslag er 
lukket. Naar en Kommune ønsker at lukke en 
Gade eller Vej for Motorfærdsel, skal den dertil 
have Lagtingets Samtykke. I Andragendet til 
Lagtinget skal nøjagtig angives Vejens Bredde 
samt Grunden, hvorfor Kommunen øn3ker at 
afspærre Gaden eller Vejen. § 19. Kørehastig' 
heden maa ikke overstige 15 km i Thorshavn og 
Bygderne. Udenfor disse maa Lastvogne køre 
indtil 20 km og Personvogne indtil 30 km i 
Timen. Grænsen for Thorshavn og Bygderne 
med Hensyn til Kørehastigheden fastsættes af 
Politimesteren efter Indstilling af vedkommende 
Myndigheder. Disse Hastigheder er dog kun tiJ, 
ladt, naar Vejbanen er fri, og Terrænet fremefter 
er let overskueligt. Er dette ikke Tilfældet, skal 
Hastigheden være saa meget ringere, som behørig 
Hensyntagen til Forholdene kræver, hvilket ogsaa 
gælder, naar Vejbanens Tilstand paakræver det. 
Med Hensyn til Strækninger, hvor Politiet anser 
det for fornødent, at Kørsel foregaar med ringere 
Hastighed end i denne Paragraf tilladt, kan det 
ved Opslagstavler paabydes, at Hastigheden ikke 
maa overstige et nærmere angivet ringere Antal 
Kilometer i Timen. For Overtrædelse af Køre' 
hastigheden idømmes Straf i Henhold til § 30. 
§ 20. U n der Kørselen skal der baade med Hen' 
syn til den Hastighed, hvormed der køres, og i 
øvrigt udvises tilbørlig Forsigtighed og tages for' 
nødent Hensyn til den øvrige Færdsel, ligesom 
der bør anvendes al mulig Opmærksomhed og 
Omhu til Formindskelse af Faren for Passagerer 
og andre vej farende. § 21. Indhenter eller 
møder et Motorkøretøj kørende, ridende eller andre 
vejfarende, skal Signalapparatet til Advarsel for 
disse benyttes i Tide og Køretøjet holdes for' 
svarligt til Gadens eller Vejens henholdsvis venstre 

1) Jfr. Politivedtægt af 19. Nov. 1923 § 25 o. fl. og Politi• 
vedtægt af 3. Juli 1931 § 18 o. flg. 
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eller højre Side. Giver den kørende eller ridende 1930 
T egn til Føreren, eller viser Hesten eller Hestene 19. Marts 
Tegn til Ængstelse, skal Føreren standse Køre• 
tøjet for at afvente, om der træffes Forsigtigheds• 
forholdsregler, f. Eks. ved Afstigning eller Bort• 
kørsel til Siden. Foretages intet saadant, er 
F øreren berettiget til at køre videre. U n der selve 
Forbikørselen maa Signalapparatet ikke benyttes, 
og Farten skal mindskes. Om ønskes, skal Motor' 
køretøjets Fører straks hjælpe til med at føre 
Hesten eller Hestene forbi Køretøjet. I Snekast• 
ninger og paa Vejstrækninger, der er af en saadan 
Beskaffenhed, at Omkørsel ikke uden Fare kan ske, 
er Motorvogne, naar de møder kørende eller 
ridende, forpligtet til at køre saa langt tilbage, at 
Omkørsel kan finde Sted. Kørende, ridende og 
cyklende, som møder eller indhentes af et 
Motorkøretøj, skal straks, naar Signal gives, 
holde til højre og øverlade Køretøjet en farbar 
Strækning af Vejen. § 22. Føreren skal, naar 
der kan være Fare for Sammenstød, i Tide give 
tydeligt Signal. Lilieledes skal han give Signal 
ved Gade• eller Vejkrydsninger. Brug af Signalet 
fritager ikke F øreren for Anvendelse af behørig 
Forsigtighed overfor andre vejfarende. Signaleri n• 
gen skal straks ophøre, naar Heste derved bliver 
sky. Unyttig og hensynsløs Signalering er for• 
budt. § 23. Sker der et Uheld eller en Ulykke 
ved Sammenstød eller paa anden Maade, der kan 
sættes i Forbindelse med Motorkøretøjets Benyt• 
telse, skal Føreren straks standse og, om fornødent, 
efter bedste Evne hjælpe de vedkommende uden 
Hensyn til, om han har Skyld i det stedfundne. 
Han skal desuden paa Forlangende opgive Navn 
og Bopæl. § 24. Føreren er forpligtet til at 
standse straks, naar det paabydes af Politiet. § 25. 
Forlader Føreren Køretøjet, skal han sætte Maskine• 
riet ud af Virksomhed og saa vidt muligt drage 
Omsorg for, at det ikke kan sættes i Gang af 
uvedkommende. § 26. Taksten for Kørsel med 
Motorvogne, der søger Hyre paa offentlig Gade, 
Vej eller Plads eller paa dertil af Politiet anviste 
Holdepladser, fastsættes af det kommunale Raad 
efter Forhandling med Politiet. V. O m E r s t a t' 
ning og Ansvarsforsikring. § 27. 
Saafremt et Motorkøretøj forvolder Skade ved 
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1930 Paakørsel, Sammenstød, Væltning eller andre lig• 
19.Marts nende Kørselsuheld eller ved en i Motor eller 

Beholdere opstaaet Eksplosion eller Brand, er den 
for Motorkøretøjet ansvarlige forpligtet til at er' 
stalle Skaden, medmindre det enten oplyses, at 
den skadelidende forsætlig har hidført Skaden, 
eller det fremgaar af Omstændighederne, at denne 
ikke kunde være afværget ved den Agtpaagivenhed 
og Omhu, der udkræves ved Benyttelsen af Motor' 
køretøjer saavel i Henseende til Driften som i 
Henseende til Materiellet. Oplyses det, at den 
skadelidende ved Uagtsomhed har hidført eller 
medvirket til Skaden, kan Erstatningen dog ned, 
sættes eller endog helt bortfalde. Efter de samme 
Regler er den for Motorkøretøjet ansvarlige for' 
pligtet til at erstatte Skade, der bevirkes ved, at 
vej farende Heste bliver sky for Motorkøretøjet, 
saafremt det maa antages, at Skaden ikke staar i 
Forbindelse med nogen særlig Skyhed hos Hestene. 
Skade paa Personer eller Gods, der befordres med 
Motorkøretøjet, omfattes kun af Bestemmelserne i 
lste Stykke, naar Befordringen sker for Betaling. 
For anden Skade forvoldt ved Kørsel med Motor• 
køretøjer er den for Motorkøretøjet ansvarlige 
forpligtet til at yde Erstatning, hvor dette følger 
af Lovgivningens almindelige Regler. H vis der 
ved Sammenstød mellem Motorkøretøjer paa 
begge Sider foreligger et Forhold, som efter R eg• 
Jerne i nærværende Paragrafs lste Stykke begrun• 
der Erstatningspligt, og Sammenstødet medfører 
Skade for nogen af Førerne eller de for Køre• 
tøjerne ansvarlige eller endelig paa noget af 
Køretøjerne under saadanne Omstændigheder, at 
Paragraffens 7 de Stykke finder Anvendelse, be, 
stemmer Retten under Hensyn til de foreliggende 
Omstændigheder, om og med hvor stort et Beløb 
Erstatning bør ydes fra en af Siderne. I Til• 
fælde af Legemsbeskadigelse kan Erstatning kræ' 
ves for Lidelse, Lyde og Vansir. Hvis den til 
Erstatning berettigede helt eller delvis har mistet 
sin Arbejdskraft, tilkommer der ham Erstatning 
for vedvarende Forringelse af Erhvervsevnen. 
Afgaar den skadelidende ved Døden, som Følge 
af Ulykken, kan den, der har bekostet Begrave!' 
sen, fordre Udgifterne hertil erstattet, for saa vidt 
de ikke overstiger, hvad der efter afdødes Forhold 
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er passende ; har nogen ved Dødsfaldet mistet en 1930 
Forsørger, kan han kræve Erstatning for det Tab,l9.Marts 
han derved kan antages at lide. Erstatnings• 
ansvaret paahviler den - være sig Ejer eller Bru• 
ger -, der benytter Motorkøretøjet eller lader 
det benytte. Erstatningsansvaret paahviler tillige 
Føreren, saafremt Skaden skyldes Overtrædelse af 
nogen ham som saadan paahvilende Forpligtelse. 
Den til Erstatning berettigede kan for Erstatningen 
med paaløbende Omkostninger holde sig til 
Motorkøretøjet, saafremt Erstatningsansvar paa• 
hviler den, som ejede Køretøjet, da Skaden ind• 
traf, eller den, der da var retmæssig Bruger deraf. 
Denne Hæftelse gaar forud for anden paa Køre• 
tøjet hvilende Gæld, men efter den i § 32 omhand• 
lede Afgift. § 28. 1) Enhver Ejer af et Motou 
køretøj skal i et af Staten anerkendt Ansvars• 
forsikringsselskab tegne og holde i Kraft en For• 
sikring for Motorcykler stor 10 000 Kr., for 
Motorvogne stor 20 000 Kr. til hel eller 
delvis Dækning af ethvert Erstatningskrav, 
som i Medfør af § 27 kan gøres gældende mod 
den, der var ansvarlig for Køretøjet, da Skaden 
indtraf. For Motorvogne, der erhvervsmæssigt 
benyttes til Befordring af Personer, skal Forsib 
ringssummen dog mindst andrage 5000 Kr. for hver 
Passager, som Vognen er indrettet til at befordre. 
Motorkøretøjer, der er indregistrerede som tilhø• 
rende danske Statsmyndigheder eller Statsinstitu• 
tioner og kommunale Institutioner, er undtagne fra 
F orsikringspligten. Justitsministeren fastsætter de 
nærmere Regler for Forsikringspligtens Gennem• 
førelse samt for Anerkendelse af Forsikrings• 
selskaber. Præmier, som en forsikringspligtig 
Ejer af et Motorkøretøj er et anerkendt Ansvars• 
forsikringsselskab skyldig, kan i Mangel af ret• 
ticlig Betaling inddrives ved Udpantning. I Til• 
fælde af Forsikringstagerens Konkurs ligestilles 
Fordringen paa de forfaldne Præmier med de i 
Konkursloven af 25. Marts 1872 § 33 Nr. 2, jfr. 
Anordning N r. 72 af 2. Maj 1902 om den Skikkelse, 
hvori Konkursloven skal være gældende for Fær' 
øerne, omhandlede Fordringer. Saafremt Forsib 

l) Jfr. Bek. Nr. 321 af 29. Nov. 1930. 
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1930 ringen er tegnet for et større Beløb end det pliw 
19.11\arts tige, gælder disse Regler for hele Præmien. 

Forsikringsselskabet har Regres mod Forsikrings• 
lageren, saafremt denne ved Forsæt eller grov 
Uagtsomhed har forvoldt Skaden. For Regres• 
kravet hæfter Motorkøretøjet efter Reglerne i § 
27, Stk. 7, dog at den i bemeldte Stk. omhand• 
lede Hæftelse gaar forud. § 29. Hvis der rej• 
ses Tiltale for nogen skadeforvoldende Lovover' 
trædelse, der i Henhold til § 27 kan medfore 
Erstatningsansvar, skal der gives den eller de 
skadelidte Lejlighed til at paastaa Erstatning. 
Hvis der ikke opnaas Forlig om Erstatningen, 
skal Erstatningspaastandene paakendes under Sagen, 
selv om Straf ikke paalægges Tiltalte, jfr. dog 
Stk. 7. Saadan Paakendelse kan ske for eller 
efter Afgørelsen af Spørgsmaalet om Straf. Det 
Forsikringsselskab, i hvilket der er tegnet Ansvars• 
forsikring for det af Tiltalte benyttede Motor• 
køretøj, samt, for saa vidt Erstatningsansvaret i 
Henhold til § 27, Stk. 6, paaviler en anden end 
Tiltalte, tillige denne anden skal med Varsel efter 
Retsplejelovens § 174, jfr. Lov Nr. 164 af 4. Juni 
1924, som til Vidner i Straffesager tilsiges til et• 
hvert Retsmøde (jfr. dog Retsplejelovens § 166). 
De er berettigede til - eventuelt efter at Retten har 
givet dem Tilladelse til udenretlig at gøre sig be• 
kendt med det i Sagen fremkomne - efter derom 
til Retsbogen fremsat Begæring at indtræde i 
Sagen, og de bliver da for Erstatningsspørgsmaalets 
Vedkommende at betragte som Parter. Dersom 
de ikke indtræder som Parter, er saavel en forligs• 
mæssig som en domsmæssig Afgørelse af Erstat• 
ningsspørgsmaalet bindende for dem. N a ar 
Erstatningsspørgsmaalet paakendes under Sagen, 
kan Retten i Overensstemmelse med Reglerne i 
Retsplejelovens Kapitel 30, jfr. Lov Nr. 164 af 4. 
Juni 1924, paalægge Rettergangsbøder og Sa!<S• 
omkostninger. Paaankes en Straffesag, under 
hvilken Erstatningsspørgsmaalet er blevet paakendt, 
skal enhver, der for Erstatsningsspørgsmaalets Ved• 
kommende har været Part i den indankede Sag, 
have Meddelelse om Anken og Lejlighed til at 
udtale sig for den overordnede Ret. Den, der 
i Medfør af Stk. 2 er indtraadt som Part i den 
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indankede Sag, har en tilsvarende Adgang til at 1930 
indtræde som Part i Ankesagen. Den i Retspleje• 19. Marts 
lovens § 996, jfr. Lov Nr. 164 af 4. Juni 1924, 
omhandlede Adgang til at anke i den borgerlige 
Retsplejes Former staar aaben for enhver, der, for 
saa vidt angaar Erstatningsspørgsmaalet, har været 
Part i Sagen. I Henseende til Anke er en i 
Medfør af Stk. l sket særskilt Paakendelse af 
Straffe• og Erstatningspaastanden at betragte som 
en selvstændig Dom. I særlige Tilfælde, hvor 
Erstatningskravet angaar materiel Skade og er af 
indviklet Beskaffenhed, kan Retten, efter at Forlig 
forgæves er prøvet, nægte Kravets Forfølgning 
under Straffesagen. Retsplejeloven § 995, sidste 
Stykke, j fr. Lov N r. 164 af 4. J u ni 192±, finder ikke 
Anvendelse i de her omhandlede Sager. VI. O m 
S t r a f o g F r a k e n d e l s e a f F ø r e r r e t t e n. 
§ 30. Overtrædelse af denne Lov eller de 
i Medfør af samme givne Bestemmelser straffes, 
for saa vidt højere Straf ikke er forskyldt i Med• 
før af den øvrige Lovgivning, med Bøder indtil 
3000 Kr. eller under skærpende Omstændigheder 
med Fængsel (almindelig borgerlig Straffelovs § 
25). Ved Fastsættelsen af Bødernes Størrelse 
bliver særligt at tage Hensyn til den skyldiges 
Formueforhold. Uberettiget Anvendelse af Ken• 
dingsmærker paa de af denne Lov omfattede 
Køretøjer saavel som Efterligning eller uberettiget 
Anbringelse af Politiets Tjenestestempel paa disse 
straffes efter foransiaaende Regler. Sagerne be• 
handles som Politisager. Bøderne tilfalder Amts• 
fattigkassen. Nedlægges der af Anklagemyndig• 
heden Paastand om Idømmelse af Fængselsstraf 
eller om Frakendelse af Retten til at være eller 
blive Fører, jfr. § 31, skal der paa Tiltaltes For• 
langende beskikkes ham et Forsvar. § 31. Har 
en Fører af et Motorkøretøj under Kørselen været 
beruset, skal Retten til at være eller, saafremt han 
ikke var berettiget til at føre Motorkøretøj, Retten 
til at blive Fører ved Dom frakendes ham enten 
for el bestemt Tidsrum, dog ikke under 6 Maa• 
neder, eller for bestandig. Saadan Frakendelse af 
Retten til at være eller blive Fører kan ogsaa ske, 
naar en Fører uden dog at have været beruset 
under Kørselen har været saaledes paavirket af 
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1930 Spiritus, at han ikke har haft det fornødne 
19.Marts Herredømme over sine Handlinger, naar han har 

gjort sig skyldig i særlig uforsvarlig Kørsel, eller 
naar han efter ved Dom at være fundet skyldig i 
grovere Overtrædelse af de ham som Forer paa' 
hvilende Forpligtelser paa ny findes skyldig i saa' 
dan Overtrædelse, begaaet mindre end l Aar efter 
forrige Overtrædelse. Er Retten til at være eller 
blive Fører i Henhold til denne eller nogen tid' 
!igere Lov frakendt nogen for længere Tid end 3 
A ar, kan Justitsministeren, n a ar der er forløbet 
3 Aar efter den endelige Doms Afsigelse, og naar 
ganske særlige Omstændigheder foreligger, og 
vedkommende ikke tidligere har været frakendt 
Retten til at være Fører, tillade ham paa ny at 
blive Fører. Sager, i hvilke der af Anklagemyndig. 
heden nedlægges Paastand om Frakendelse af 
Retten til at være eller blive Fører, kan alene af, 
gøres ved Dom. Denne Virkning standses ikke 
ved Anke eller Kære. Skønner Politiet, at Betin' 
geJserne for at frakende en Person Retten til at 
være Fører foreligger, kan det midlertidigt fratage 
ham denne Ret, dog at vedkommende Dommer, 
inden Spørgsmaalet endeligt afgøres ved Dommen, 
atter kan ophæve den af Politiet trufne Bestem' 
meJse. Den, der i Henhold til § 15 eller nær' 
værende Paragraf midlertidigt eller endeligt har 
mistet Retten til at føre Motorkøretøj, skal aflevere 
sit Førerbevis til Politiet. Om enhver saadan 
Fortabelse skal der straks tilstilles de lokale Blade 
Meddelelse. VII. O m A f g i f t a f M o t o r' 
k ø r e t ø j e r. § 32. Af Motorkøretøjer svares 
en aarlig Afgift af 10 Kr. pr. H.K. for Motor' 
vogne og af Motorcykler og Paahængsvogne 20 
Kr. pr. l 00 kg. Egenvægt. Lagtinget er berettiget 
til efter Indstilling fra den eller de paagældende 
kommunale Styrelser at nedsætte Afgiften for 
Køretøjer der udelukkende benyttes paa bestemte 
Vejstrækninger, indtil det halve. Afgiften, der 
tilfalder Amtsrepartitionsfonden, forfalder kvartals' 
vis forud. Saafremt et Motorkøretøj eller en 
Paahængsvogn ikke ønskes benyttet i en Afgifts' 
periode, bortfalder Afgiften for denne, saafremt 
Anmeldelse derom er sket til Politimesteren inden 
vedkommende K vartais Begyndelse. Endvidere 
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er Køretøjer, der er indregistreret som tilhøreilde 1930 
Statsinstitutioner, Brand,, og Politivæsen, samt 19.Mnrts 
Køretøjer, der udelukkende benyttes til Sygetrans• 
port, fritaget for Afgift. Afgiften paahviler Ejeren 
af Motorkøretøjet eller den Person, der har Brugs• 
retten. Amtskommunen er berettiget til med Pante' 
ret frem for al anden Gæld at søge Fyldestgørelse 
for de skyldige Afgiftsbeløb med paaløbende Om• 
kastninger i Motorkøretøjet. Justitsministeren fast• 
sætter de nærmere Regler for Beregning af Motor• 
køretøjets Hestekraft og for Konstatering af dets 
Egenvægt og Vægt med fuld Last samt for Be• 
taling af Afgiften.') I Amtsrepartitionsfondens 
Regnskab opføres Afgiften paa en særlig Konto 
for hver Ø. Den Afgift, som ydes af Køretøjer 
indenfor en Ø, betragtes som tilhørende Øen. 
Afgiften, som kun maa anvendes til Vedlige• 
holdeise af Veje, der benyttes til Motorkørsel, 
fordeles af Lagtinget mellem Sognene inden for 
Øen, naar begrundet Ansøgning derørn frem• 
kommer. VIII. L ø v e n s I k r a f t t r æ d e n. 
§ 33. Denne Løv træder i Kraft den l. J u li 
1930. Samtidig ophæves Lov for Færøerne Nr. 
123 af 28. Marts 1923 om Motorkøretøjer m. m. 
De i Henhold til Loven af 28. Marts 1923 ud, 
færdigede Bekendtgørelser m. m. vedbliver at 
være gældende, for saa vidt de ikke strider mod 
nærværende Lov. 1) 

Lov (Nr. 84) om Tilskud fra Staten og l9.Marts 
Skolefondene til Ungdomsskoler og Aften• 
skoler. (Se Bek. af 22. Januar 1931). 

Havne• og Brotakster for Vaag Havn, l9.Marts 
Trangisvaag Havn og 'Jkopen Havn. (Af 
noget lignende Indhold som T aksten for Thors• 
havn af 13. Oktober 1930). 

L. M. Skr. ang. Betingelserne for Ud• 2i.l'larts 
stykning, hvori Ministeriet i Anledning af en 

l) ]fr. Bek. for Færøerne (Nr. 321) af 29. November 1930. 
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1930 af Amtet indsendt Sag om Approbation paa 
27./VIarts en nærmere betegnet Udstykning af en i Thors• 

havn beliggende Ejendom med Hensyn til Spørgs• 
maalet om, hvilke Betingelser Amtet efter Mini• 
steriets Formening er berettiget til ved Godken• 
delsen at stille med Hensyn til Adgangen til den 
i Udstykningsdokumenterne som Nr. l betegnede 
Parcel, der kun, saa længe den ejes af samme 
Ejer som de tilgrænsende Matrikui•Numre har 
Adgang til offentlig Vej, udtaler, at man i Mini• 
steriet hidtil har anset Betingelserne om Vejadgang 
i § 4 i Lov Nr. 108 af 3. April 1925 om Jords 
Udstykning og Sammenlægning m. m., hvorefter 
der for alle Parcellers Vedkommende skal være 
sørget for Adgang til offentlig Vej, for efter 
Omstændighederne at være beborig opfyldt, naar 
det i Udstykningsdokumenterne er oplyst, at en 
Parcel, hvortil det ikke ved Udstykning er udlagt 
Vej, skal forenes med tilgrænsende Jorder, og at 
man i Overensstemmelse hermed ikke kan tilraade, 
at Amtet i den foreliggende Sag knytter særlige 
Betingelser til Approbationen. Ministeriet til• 
føjer dog, at Amtet, hvis det anses for nødvendigt 
efter Ministeriets Formening maa være berettiget 
til at forlange, at Parcel ... af Matr. Nr .... 
skal sammenlægges med Matr. Nr .... , samme• 
steds, under Iagttagelse af Reglerne i § 4 i Lov 
Nr. 85 af 31. Marts 1928. 

(U tr.) 

·t A ril Skr. fra Direktionen for Vemmetofte 
· P adelige Jomfrnkloster angaaende, at der, saa 

længe Færøerne udgør en Del af Danmark, intet 
skønnes at være til Hinder for, at færøske Børn 
vil kunne komme i Betragtning ved U d deling af 
den Understøttelse, der fra Stiftelsen Vemmetofte 
Kloster ydes til forældreløse Børn. 

(U tr.) 

·!.April Søfartsm. Skr. ang. Bedstemænd. - - -
skal man under Henvisning til Bestemmelserne i § 
24, sidste Stykke, i Lov om Sønæring af 28. 
Februar 1916 med senere Ændringer, anmode 
Amtet om at ville foranledige Sysselmændenes 
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Opmærksomhed henledt paa, at for saa vidt der 1930 
om Bord i Kuttere ansættes Bedstemænd udover ·l. April 
det i Sønæringsloven fastsatte Antal, skal vedkom' 
mende i Henhold til den nævnte Bestemmelse være 
i Besiddelse af Sønæringsbevis af mindst samme 
Grad som anordnet for den laveste af de for 
Kutteren ved Loven foreskrevne Bedstemænd. 

(U tr.) 

U. M. Skr. ang Udbetaling af Pension til i. April 
Lærere. l Overensstemmelse med Direktionens 
Indstilling i Skrivelse af 28. Februar d. A. be' 
myndiger Ministeriet herved Direktionen til at 
foranledige, at Pensioner, der ydes i Henhold til 
Lov Nr. 121 af 31. Marts 1928 om Pension og 
Efterindtægt for Lærere og Lærerinder i Folke' 
skolen paa F æraerne saavel som Pensioner, der 
ydes efter den ældre Pensionslovgivning, frem' 
ticlig udbetales med '/' af hele Beløbet (Grund, 
beløb plus alle Tillæg) kvartalsvis bagud hver 
l. April, l. J u li, l. Oktober og l. Januar for det 
forløbne K vartaL 

Borgerlig Straffelov (Nr. 126} - - - 15. April 
§ 115. Den, som hindrer Foretagelse af Valg til 
Rigsdagen, Færøernes Lagting eller til kommunale 
eller andre offentlige Raad eller Myndigheder eller 
gør Forsøg herpaa, eller som forvandsker eller 
førspilder saadant Valgs Udfald, straffes med 
Fængsel indtil 4 Aar. - - - § 137. - - -
Med Bøde eller Hæfte indtil 3 Maaneder straffes 
den, der ved Larm eller Uorden forstyrrer offent' 
lig Samling af Rigsdagens Ting, Færøernes Lagting 
eller kommunale eller andre offentlige Raad. - - -

Lov (Nr. 127) om Ikrafttræden af Bor• 15. April 
gerlig Straffelov m. m. - - - § 2. Fra samme 
Tidspunkt [fra Straffelovens Ikrafttræden] ophæves 
- - - Lov for Færøerne Nr. 260 af 6. Maj 1921 
om Bogføring m. v. § 7, sidste Stykke, - - -
§ 3. Endvidere ophæves - - - Christian den 
Femtes Norske Lov, 5te Bog, 2det Kap., Art. 75. 
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1930 Lov af 29. December 1857 om Grinde• 
15. April fangsten paa Færoerne §§ 3, 4 og 5. - - - Lov 

for Færøerne Nr. 68 af l. April 1922 ang. Spræng• 
stoffer § 10. - -- Anordn. Nr. 110 af l. Marts 
1919, hvorved Lov om V ær n for Dyr af 17. Maj 
1916 sættes i Kraft paa Færøerne, § l. - - -
Lov Nr. 260 af 6. Maj 1921 for Færøerne om 
Bogføring m. v. § 8, 3die Stykke. - - - Lov 
Nr. 111 af 30. Maj 1927 om Telefoner paa Fær• 
øerne § 14, 2det Stykke. - - -

15. April Lov (Nr. 129) om Forsikringsaftaler. 
- - § 133. Fra denne Lovs Ikrafttræden op• 

hæves - - - for Færøernes Vedkommende An• 
ordning Nr. 72 af 2. Maj 1902 [§ 27 i Konkurs• 
loven] -- - Anordning Nr. 203 af 4. November 
1892 [Sølovens §§ 230-266]. - - -

15. April Lov (Nr. 155) om Ændring i Lov Nr. 
137 af 29. April 1913 om Statstilskud til 
Folkehøjskoler og Landbrugsskoler, for saa• 
vidt angaar Færøerne. Til § l i Lov Nr. 137 
af 29. April 1913 om Statstilskud til Folkehøj• 
skoler og Landbrugsskoler føjes følgende nye 
Stykke: «For Folkehøjskoler paa Færøerne fast• 
sættes følgende Regler med Hensyn til det Antal 
Aarselever, der kræves, for at Skolen skal kunne 
opnaa og bevare Anerkendelse og have Ret til at 
modtage statsunderstøttede Elever: Til første 
Anerkendelse kræves, at Skolen i hvert af de 2 
sidste Finansaar har været besøgt af 6 Aarselever; 
Skolen kan dog godkendes med Ret til at mod• 
tage statsunderstøttede Elever, naar den i nævnte 
Tidsrum gennemsnitlig har haft 5 Aarselever. 
Naar en godkendt Skole i de sidste 3 Finansaar 
ikke har haft gennemsnitlig 5 Aarselever, bortfal, 
der Statstilskuddet efter Lovens § 2, og naar den 
ikke i de 3 sidste Finansaar har haft gennem• 
snitlig 3 Aarselever, bortfalder tillige Ad, 
gangen til Elevunderstøttelser efter Lovens § 4. 
For Højskoler, der knn er godkendt med enten 
5 Maaneders Vinterkursus eller 3 Maaneders 
Sommerkursus, bortfalder Stalstilskuddet efter 
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Lovens § 2 dog først, naar de ikke i de 3 sidste 1930 
Finansaar gennemsnitlig har haft 3 Aarselever, og 15. April 
naar de ikke i samme Tidsrum gennemsnitlig har 
haft 2 Aarselever, bortfalder tillige Adgangen til 
Elevunderstøttelse efter Lovens § ;h. 

Lov (Nr. 165) om Ændring i Fattigloven. 15. April 
(Indføjet i Fattigloven af 10. April 1895, § 48). 

Fiskeridirektoratets Skr. ang. Laan til24. April 
Aktieselskaber. - - - at Laan kun vil blive 
ydet til Aktieselskaber, naar l) mindst Halvdelen 
af den til enhver Tid værende Aktiekapital ejes 
af Personer, bosiddende paa Færøerne, 2) naar 
Aktieselskabets Kontor og Rederi et paa Færøerne, 
og 3) naar Flertallet af Bestyrelsesmedlemmerne er 
bosiddende paa Færøerne. 1) - - -

(U tr.) 

Bek. for Færøerne (Nr. 163) om Op• 25. April 
krævning af de i Lov Nr. 58 af 8. Marts 
1930 fastsatte Afgifter m. m. Ved § l i Lov 
for Færøerne Nr. 58 af 8. Marts 1930 om For• 
andring i forskellige Skatter og Afgifter er der 
fastsat følgende Afgifter: l. Af al Slags Vin, 
Brændevin, Spiritus eller spirituøse Drikkevarer, 
som indføres til Færøerne, erlægges følgende Af, 
gift : a. Af Vin paa Fade eller i Beholdere, der 
rummer over l Liter, for hver Liter 40 Ø. ; paa 
Flasker og andre mindre Beholdere for hver 3/1 

Liter 45 Ø. b. Af almindelig Brændevin og Akva• 
vil i Fade eller Beholdere, der rummer over l Li· 
ter, for hver Liter: af go Styrke og derunder 120 
Ø., over go indtil 12° Styrke 220 Ø., over 12° 
Styrke 300 Ø., paa Flasker og andre mindre Be• 
holdere for hver 3/1 Liter: af 8° Styrke og der• 
under 150 Ø., over 8° indtil 12° Styrke 250 Ø., 
over 12° Styrke 360 Ø. c. Af anden Slags Spiri• 
tus eller sprirituøse Drikkevarer af enhver Slags 
i Fade eller Beholdere, der rummer over l Li• 

I) jfr. Lov Nr. 131 af l. Juni 1929. 
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1930 ter, for hver Liter: af 8° Styrke og derunder 200 
2.5. April Ø., over 8° indtil !2° Styrke 360 Ø., over 12° 

500 Ø., paa Flasker, og andre mindre Beholdere 
for hver 3/4 Liter: af 8° Styrke og derunder 210 
Ø., over 8° indtil 12° Styrke 400 Ø., over 12° 
Styrke 600 Ø. d. Af ren Spiritus over 12° Styrke, 
der indføres til Apoteker til Brug ved Tilberedelse 
af .Medicinalvarer, for hver Liter 35 Ø., imod, at 
Apotekeren for hver Gang afgiver skriftlig Er' 
klæring paa Tro og Love om, at den indførte 
Spiritus udelukkende vil blive anvendt til medici' 
nal Brug. Hvis saadan Spiritus denatureres af 
Apotekeren til Hospitalssprit efter Regler, der fast' 
sættes af Justitsministeriet, vil Afgiften af den til 
Denaturering benyttede Spiritusmængde blive re' 
funderet Apotekeren. e. Afgiftsbestemmelserne 
om Spiritus finder Anvendelse paa al Spiritus, 
der indføres til Færøerne og ikke er fuldstændig 
denatureret. Ret til afgiftsfrit at indføre ufuld, 
stændig denatureret Spiritus skal af Justitsmini• 
stereriet kunne tillægges Apotekere. Justits' 
ministeriet fastsætter nærmere Regler for Dena' 
tureringen. 2. Af al Slags Øl, som indføres til F ær• 
øerne, betales en Afgift af 30 Ø. pr. Liter, dog 
saaledes, at Afgiften af Øl, som indføres fra det 
øvrige Kongerige og efter de der gældende Reg' 
ler er skattefrit, kun skal være 15 Ø, pr. Liter. 
Af alt Øl, der fremstilles paa Færøerne, betales 
en Afgift af 10 Øre pr. Liter. 3. Af alkoholfri 
Frugtvine (med under 21/4 Vægtprocent Alkohol) 
og lignende Drikkevarer fremstillede af Frugtsaft, 
Mineralvand, Limonade, Citronvand og lignende, 
som indf0res til Færøerne, betales en Afgift af 15 
Ø. pr. Liter. Af alle de i ovensiaaende Stykke 
nævnte Drikkevarer, der fremstilles paa Færøerne, 
betales en Afgift af 10 Ø. pr. Liter. 1. Af Tobak, 
Cigarer, Cigarillos, Cigaretter og Cigarethylstre, 
der indføres til eller fremstilles paa Færøerne, be, 
tales følgende Afgifter: a. Røgtobak, hvis Ind, 
købspris uden Tillæg af Fragt eller Afgift efter 
nærværende Lov er 3 Kr, pr. kg eller derunder 
20 Ø. pr. kg. b. AI anden Røgtobak 100 Ø. pr, 
kg. c. Spundet Skraatobak ( «spunnill tubbak») 10 
Ø. pr. kg. d. AI anden Skraatobak og Snus' 
tobak 200 Ø. pr. kg. e. Cigaretter 200 Ø. pr. 100 
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Stk. f. Cigarethylstre 150 Ø. pr. 100 Stk. g. Ci, 1930 
garer 400 Ø. pr. 100 Stk. h. Cigarillos 300 Ø. 25. April 
pr. 100 Stk. Justitsministeriet fastsætter Regler 
om Nedsættelse af Afgiften for Cigarer, Ciga• 
rillos eller Cigaretter, der fremstilles i Fabrikker 
paa Færøerne, jfr. § 13, 2. Stykke. 5. Af alle 
Slags Sukkervarer, der indføres til eller fremstilles 
paa Færøerne, saasom Chokolade, Bonbons, Bryst• 
sukker, Konfekt, Marcipan, Pastiller, Sukker• 
kugler og lignende, betales en Afgift af 50 Ø. pr. 
kg. - Sirup, Melis, Tabletsukker, Farin, Pudder• 
sukker og alt andet H usholdningssukker, Kandis• 
sukker og Kakaopulver uden iblandet Sukker er 
dog afgiftsfri. Ved Lovens § 4 er J ustitsministe• 
riet derhos bemyndiget til at give nærmere Be• 
stemmelser om Fremgangsmaaden ved Afgiftens 
Opkrævning og om Kontrol med de Virksom• 
heder, som paa Færøerne fremstiller afgiftspligtige 
Varer. I Henhold hertil fastsætter J ustitsmini• 
steriet herved følgende Bestemmelser: § l. Op• 
krævningen af de Afgifter, der omhandles i Lov 
for Færøerne Nr. 58 af 8. Marts 1930 om For• 
andring i forskellige Skatter og Afgifter, og Kon• 
trallen med de Virksomheder paa Færøerne, der 
fremstiller afgiftspligtige Varer, henhører under 
Politiet (Politimesteren, vedkommende Syssel• 
mand eller Sognefogden i Vaag). Politiet har 
paa enhver Tid af Døgnet fri Adgang til Pab 
huse, hvori indførte Varer oplægges, og til Lo• 
kaler, hvori de nævnte Virksomheder foregaar. 
Indehaverne af saadanne Pakhuse og Virksom• 
heder og deres Folk er pligtige til at forevise 
Lokalerne for Politiet, give al den Oplysning samt 
yde den Hjælp, som er fornøden til Eftersynets 
Fuldbyrdelse. Politiets Tjenestemænd er forplig• 
!ede til overfor alle uvedkommende at hemmelig• 
holde de Oplysninger, som de faar gennem deres 
Virksomhed ved Afgifternes Opkrævning. I n d • 
f ø r s e l. § 2. Afgiftspligtige Varer, der ind• 
føres til Færøerne som Fragtgods, maa kun ud• 
skibes i Thorshavn eller i en Havn, hvor en 
Sysselmand er bosat, samt Vaag paa Suderø. Af· 
giften af de aplossede Varer betales til Politiet. 
Forinden Afgiften er betalt, maa Varerne ikke 
udleveres til de paagældende Modtagere. For 

!1-21 
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1930 Overtrædelse heraf straffes Skibsføreren, eller hvis 
25. April Skibet har en Ekspeditør, denne med Bøde indtil 

200 Kr. Har Modtageren ikke inden Udleverin• 
gen faaet Politiets Kvittering for Afgiftens Be• 
taling, er han pligtig inden 3 Dage, efter at Va• 
rerne er kommet ham i Hænde, at anmelde Va• 
rernes Modtagelse for Politiet og samtidig at be• 
tale Afgiften, hvis dette ikke er sket. De ombord 
i Skibe værende Beholdninger af afgiftspligtige 
Varer, som ikke er bestemte til Indførsel, forseg• 
les ved Ankomsten til færøsk Havn. Bortset fra 
de i Lov for Færøerne Nr. ll5 af 4. April 1928 
omhandlede berusende Drikke, d. v. s. Drikke, 
som indeholder 21/; Vægtprocent Alkohol eller 
derover, kan de til Passagerers og Mandskabs 
Fortæring under Opholdet paa Færøerne beregnede 
Beholdninger undtages fra Forseglingen. § 3. 
Til Grund for Afgiftens Beregning lægges Skibets 
Varefortegnelse eller Toldseddel samt de Ladnings• 
dokumenter, som vedrører de afgiftspligtige Varer. 
Disse maa ikke bringes i Land, forinden samtlige 
de nævnte Papirer af Skibsføreren eller Skibets 
Ekspeditør er tilstillet Politiet i Forbindelse med 
en Fortegnelse over Varemodtagerne med Oplys• 
ning om, hvad der er bestemt til hver af disse, 
samt en af Skibsføreren paa T ro og Love afgivet 
skriftlig Forsikring om, at der i Skibet ikke findes 
andre eller flere til Færøerne bestemte afgiftsplig• 
tige Varer end de paa Varefortegnelsen eller ToJd, 
sedlen opførte. Overtrædelse heraf straffes med 
Bøde indtil 200 Kr. Endvidere kan Politimeste• 
ren til enhver Tid afkræve en hvilken som helst 
paa Færøerne bosat Person, om hvem der er 
Grund til at formode, at han faar afgiftsplige V a• 
rer indført, en paa Tro og Love afgiven Forsib 
ring om, hvorvidt han har modtaget saadanne 
Varer, og i bekræftende Fald, hvilke og hvor 
stort et Kvantum. Viser det sig da, at fuld Af, 
gift af de paagældende Varer ikke er erlagt, er 
vedkommende Modtager, saafremt han ikke ifølge 
Lovgivningen er ifaldet et større Ansvar, pligtig 
uopholdelig at betale det manglende. § 4. Er 
de i Varefortegnelsen eller Toldsedlen indeholdte 
Opgivelser utilstrækkelige, er Angivelserne u fyldest• 
gørende, eller er der Grund til at betvivle deres 
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Rigtighed, har Politiet at lade Ladningen under- 1930 
søge og at føre det fornødne Tilsyn med Skibets 25. April 
Udlosning. De herved foranledigede Udgifter ud, 
redes, hvis Angivelsen befindes at have været nøj, 
agtig, af Politiet, men hvis den findes unøjagtig, 
af Skibsføreren eller i fornødent Fald af Varernes 
Modtagere. § 5. Paa Toldsedlerne og Vare' 
fortegnelserne bør Styrken af de i Lov N r. 58 af 
8. Marts 1930 § l Nr. l b og c nævnte Sorter 
Spiritus, nemlig Brændevin, Spiritus eller spiri' 
tuose Drikkevarer af enhver Slags (herunder ikke 
Vin og Øl) undtagen ren Spiritus over 12° Styrke, 
der indføres af Apoteker til Brug ved Tilbered• 
ni n g af Medicinalvarer, altid være anført; i Man' 
gel heraf erlægges den højeste Afgiftssats, med, 
mindre vedkommende lader det indførte under' 
søge og fremlægger antagelige Beviser for Styrke• 
graden. § 6. N a ar det maatte vise sig, at noget 
af den afgiftspligtige Vare, som agtes indført til 
Færøerne, pao Vejen er ødelagt eller bortlækket 
eller paa anden Maade gaaet tabt, udredes ingen 
Afgift af det saaledes spildte, saafremt Ejeren 
eller hans befuldmægtigede godtgør, at der paa 
Toldsedlen eller Varefortegnelsen er opført mere, 
end der udlosses. § 7. Findes nogen at have 
gjort urigtig Angivelse eller at have afgivet urigtig 
Forsikring med Hensyn til afgiftspligtige, af ham 
indførte eller modtagne Varer eller at have und, 
ladt den i § 2, næstsidste Stykke foreskrevne An, 
meldelse, bøder han, - for saa vidt den af ham 
begaaede Forseelse ikke efter den gældende Low 
givning medfører strengere Straf - det dobbelte 
af det Beløb, hvis Erlæggelse han saaledes har 
søgt at unddrage det offentlige, og betaler des' 
uden den i Loven fastsatte Afgift af Varerne. 
§ 8. Afgiften er forfalden til Betaling straks 
ved Skibets Ankomst. Saavel for Afgiftens som 
for Bodernes Betaling hæfter de indførte, afgifts' 
pligtige Varer, og Ejeren af dem er uberettiget til 
at raade over dem, forend de omhandlede Beløb 
er betalte. Politiet er berettiget til at træffe de i 
saa Henseende fornødne Foranstaltninger, navnlig 
ved Varernes Beslaglæggelse og ved i Mangel af 
Betaling at realisere dem til Dækning· af de paa• 
løbne Afgifter og Bøder. Hvis Afgiften før saa' 
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1930 danne spirituøse Drikke, som paa Grund af Reg• 
25.April!erne i Lov Nr. 115 af 4. April 1928 ikke kan 

realiseres ved Salg paa Færøerne, ikke er betalt 
senest 2 Maanedersdagen efter det paagældende 
Skibs Ankomstdag til Færøerne, eller hvis For• 
sendelsen paa Grund af Skatterestance ikke er 
udleveret senest denne Dato, skal den, der opbe• 
varer Forsendelsen, snarest muligt efter Fristens 
Udløb returnere denne, hvorhos den paagældende 
til Politiet skal aflevere en skriftlig Kvittering fra 
Skibsføreren for Modtagelsen. Overtrædelse heraf 
straffes i hvert enkelt Tilfælde med Bøde indtil 
200 Kr. § 9. Naar afgiftspligtige Varer i Til· 
fælde af Stranding eller Havari eller af andre 
Grunde midlertidig har været oplagt paa Fær• 
øerne, er Justitsministeriet, naar det godtgøres, at 
Varerne atter er udført, og Omstændighederne iøv• 
rigt findes at tale derfor, bemyndiget til at ind• 
rømme en Tilbagebetaling af den af saadanne Varer 
erlagte Indførselsafgift. § 10. Med Hensyn til af, 
giftspligtige Varer, der forsendes som Pakkepost, 
tilgaar der fra vedkommende Postkontor Adres• 
salen fornøden Meddelelse om Afgiftens Størrelse, 
og Udlevering finder først Sted, naar Afgiften er 
berigtiget ved Indbetaling til Politiet. De i de 
foregaaende Paragraffer nævnte Regler kommer 
iøvrigt med de af Forholdets Natur følgende 
Ændringer til Anvendelse paa Varer, der indføres 
som Pakkepost. F r c m s t i Il i n g. § U. Enhver, 
der vil fremstille Øl, alkoholfri Frugtvine (med 
under 21/1 Vægtprocent Alkohol) og lignende 
Drikkevarer, fremstillet af Frugtsaft, Mineralvand, 
Limonade, Citronvand eller lignende, Cigarer, 
Cigarillos, Cigaretter, Røgtobak, Skraatobak og 
Snustobak, samt alle Slags Sukkervarer, saasom 
Chokolade, Bonbons, Brystsukker, Konfekt, 
Marcipan, Pastiller, Sukkerkugler og lignende, 
skal mindst 4 U ger, inden denne Tilvirkning agtes 
paabegyndt, skriftlig anmelde dette for Politiet 
med Angivelse af, hvem der er Virksomhedens 
Ejer eller Bestyrer; eventud t opgives tillige en 
eller flere Fuldmægtige. § 12. l en Bog (Drifts• 
bogen) indforer Bestyreren af Virksomheden dag< 
lig de forskellige Mængder af de fremstillede af, 
giftspligtige Varer. Denne Bog, som opgøres un• 
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der Bestyrerens eller den for Politiet anmeldte 1930 
Fuldmægtigs Haancl ved hver Maanecls Udgang, 25.April 
er en Angivelse til Afgiftsberegning, efter hvis 
Udvisende Afgiften indbetales til Politiet. l en 
anclen Bog (Salgsbogen) indfører Bestyreren dag' 
lig, hvor meget af de afgiftspligtige Varer, der er 
blevet udleveret eller solgt. § 13. Afgiften skal 
være indbetalt inden den 5. i den paafølgende 
Maaned. Betales den ikke til den Tid, er Af, 
giften forfalden til Udpantning. l Medfør af den 
Justitsministeriet ved Lovens § l, Pkt. 4, sidste 
Stykke givne Bemyndigelse, fastsættes Afgiften 
for Cigarer, Cigarillos og Cigaretter, der fremstil' 
les i Fabrikker paa Færøerne, saalecles : a. Cigarer 
300 Ø. pr. 100 Stk., b. Cigarillos 200 Ø. pr. 100 
Stk., c. Cigaretter 85 Ø. pr. 100 Stk. § 14. Po' 
litiet skal mindst een Gang aarlig efterse Virk
somhedernes Forretningsbøger og sammenholde 
disse med Opgivelserne i Driftsbøgerne og Salgs' 
bøgerne, men er iøvrigt berettiget til at forlange 
sig dem forelagt, saa ofte det anser det for nød' 
vendigt til Røgteisen af sit Hverv. § 15. Over' 
trædelser af de foransiaaende Bestemmelser ved' 
rørende Fremstilling af afgiftspligtige Varer straffes 
efter nærværende Bekendtgørelses § 7. Med Hen' 
syn til Sikringen af Betalingen af Afgift og Bø' 
der finder Bekendtgørelsens § 8 tilsvarende An• 
vendclse. § 16. Denne Bekendtgørelse træder i 
Kraft den 15. Maj 1930. Samtidig ophæves Ju' 
stilsministeriets Bekendtgørelse Nr. 226 af 7. Au' 
gus! 1925. 

Justitsm. Skr. ang. Anerkendelse af Kyst. 26. April 
hospital. Ved Tekstanmærkning Nr. 9 til § 
19~ VI -d i Lov om Tillægsbevilling for Finans' 
aaret 1929-30 er den Statsanerkendelse, der ved 
Tekstanmærkning Nr. 3 til § 18-Vl-e i Lov om 
Tillægsbevilling for Finansaaret 1928-29 foreløbigt 
for et Tidsrum af 5 Aar er meddelt en ved 
Dronning Alexandrines Hospital i Thorshavn op' 
ført Barak som Kysthospital,') udvidet til at om' 
fatte 2 Barakker med ialt 20 Pladser og Belæg' 
ning i Tiden fra l. Marts til 31. Oktober. 

l) ]fr. Anordning Nr. 249 30. Sept. 192·1. 
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1930 Bestemmelse for Oplægning af Gods i 
26. April Stykgodspakhuset og paa de Havnen tilhø• 

rende Pladser og Broer ved Thorshavn Havn. 
§ l. Forinden Oplægning af Varer eller Materia• 
ler sker paa Havnens Grund, maa Anmeldelse gi• 
ves til Havnemesteren, som anviser Oplagspladsen 
og træffer nærmere Bestemmelse om Maaden for 
dens Benyttelse. § 2. I ethvert Tilfælde skal det 
opgives for Havnemesteren, for hvis Regning God• 
set oplægges. Saadan Opgivelse skal, om det for• 
langes, ske skriftlig af vedkommende Ejer, eller 
saafremt Godset oplægges for en udenfor Thors• 
havns Kommune boende, af en i denne bosat 
Mand, som indestaar for Pladslejens Betaling og 
for Oplagspladsens forsvarlige Brug overensstem• 
mende med Havnemesterens Anvisninger. Ved An• 
meldeise af Gods bestemt til Indladning maa sam• 
ticlig opgives, hvilket Fartøj Godset skal indlades 
i. § 3. Det oplagte Gods, som henligger for 
vedkommendes egen Risiko, maa ikke uden 
Havnemesterens Samtykke borttages fra den an• 
viste Oplagsplads, førend den paalobne Pladsleje 
er betalt. Saafremt det forlanges, skal det hen• 
lagte bortskaffes eller flyttes hen til et andet an• 
vist Sted inden en af Havnemesteren fastsat Frist. 
Efterkommes ikke et i denne Henseende givet Ti J, 
hold, eller henlægges Godset paa Havnens Are• 
aler uden Tilladelse, er Havnemesteren berettiget 
til at lade det henlagte fjærne paa vedkommende 
Ejers eller Kommissionærs Bekostning. § 4. Naar 
en Oplagsplads ikke paa angiven Maade tages i 
Brug senest den første Søgnedag efter at være an• 
vist vedkommende, kan Havnemesteren disponere 
over Pladsen til Brug for andre. § 5. I Plads• 
leje betales pr. Døgn pr. m2 følgende Afgifter: 
l) for Plads i Stykgodspakhuset IO Øre, 2) for 
Plads paa Anlægsbroen langs Molen og paa 
Havnearealet bag Kajanlægget 3 Øre, 3) for Plads 
paa de ovrige Havnen tilhørende Arealer og Køre• 
kajer langs Østre og Vestre Vaag herunder 
<XKongebrocn», «Effersøes Bro» og Landingsbroen 
i «litla bakka» for hvert af de første 7 Døgn 15 
Øre, og for hvert efterfølgende Døgn 30 Øre. 
For Oplægning eller Vaskning af Fisk (paa «Ef, 
fersøcs Bro») gælder disse Takster ikke, men 
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Havneudvalget tager Bestemmelse i hvert enkelt 1930 
Tilfælde for saadan Afbenyttelse. Angaacnde 26. April 
Anbringelse paa Broen ved Østre og Vestre Vaag 
af Baade, for hvilke foransiaaende T akster ikke 
gælder, har Vedkommende at rette sig efter Havne' 
mesterens Anvisning. Paa de under l) og 2) 
nævnte Pladser henligger Varer og Materialer frit 
det første Døgn (Søn' og Helligdage exe!.), efter 
at Oplosningen af det paagældende Parti Gods 
er fuldtført, eller inden Indladningen er paa' 
begyndt, forudsat Oplosningen eller lndladnin' 
gen efter Havnemesterens Skøn fremmes tilbørlig 
hurtigt. For Gods, oplagt efter O p l o s n i n g 
p.1a disse Pladser vil Opmaaling af den benyttede 
Plads efter Forløbet af ovennævnte Døgn blive 
foretaget af Havnemesteren, og Pladslejen beregnes 
da i Henhold til denne Opmaaling for samtlige 
efterfølgende Dage, indtil hele det paagældende 
Parti Gods er borttaget, og Anmeldelse derom er 
sket til Havncmcsteren. For Gods oplagt c f t e r 
Opløsning eller inden Indladning 
paa de under 3) nævnte Pladser betales Plads, 
leje fra Oplægningsdagen, og Opmaaling foretages 
i Overensstemmelse hermed straks efter, at Oplæg' 
n ingen har fundet Sted. F o r Gods, o p l a g t t i l 
l n d l a d n i n g, vil Opmaaling af den benyttede 
Plads altid blive foretaget Oplægningsdagen, og 
Pladslejen beregnes da efter denne Opmaaling for 
samtlige Døgn, der hengaar, til Indladningen er 
paabegyndt; for Gods oplagt paa de under l) og 
2) nævnte Pladser dog efter at det Døgn, i hvil' 
ket Godset ifølge foransiaaende henligger frit, er 
fradraget. l Tilfælde af delvis Borttagelse af et 
Parti Gods eller Formindskelse paa anden l\1aade 
af det benyttede Areals Størrelse, vil Pladslejen 
derefter blive beregnet i Henhold til ny Op' 
maaling, saafremt Begæring om en saadan rettes 
til Havnemesteren samme Dag, den ønskes udført, 
og den indtil da paaløbne Pladsleje samtidig be' 
tales. Hyppigere end med en U ges Mellemrum 
vil Opmaaling paany vedrørende et Parti Gods 
dog ikke blive foretaget. Fra denne sidste Be' 
stemmslse kan der dog efter nærmere Aftale ske 
Afvigelser for de under 3) nævnte Pladsers Ved' 
kommende, saaledes at ny Opmaaling kan fore' 
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1930 tages oftere dog ikke hyppigere end med 3 Dages 
26. April Mellemrum. Saafremt en Plads efter hel eller delvis 

Borttagelse af et Parti Gods, straks atter af samme 
Ejer eller Kommissionær belægges med Gods til' 
hørende et andet Parti, vil Bestemmelsen om eet 
Døgn Lejefrihed ikke kunne bringes i Anven• 
delse paa dette nye Parti. Af Gods, som oplæg• 
ges paa Havnens Grund uden umiddelbart for' 
inden at være aplasset fra Fartøjer i Havnen, 
eller uden, at Hensigten er Indladning, saasnart 
paagældende Fartøj ankommer, betales Pladsleje 
fra Oplægningsdagen. Pladserne skal efter endt 
Benyttelse afleveres i fuldstændig ryddeliggjort 
Stand. § 6. Pladsleje indbetales til Havne' 
mesteren. Havneudvalget forbeholder sig at kunne 
fordre Sikkerhed stillet for Lejens Betaling for' 
inden Godsets Borttagelse og eventuelt at kunne 
gøre sig betalt i det oplagte Gods for paaløben 
Pladsleje for samme. § 7. Tidligere Bestemme[, 
ser om Pladsleje ophæves. 

2. Haj Fiskeridirektoratets Skr. ang. StatsJaan 
til Partrederier. - - - at da kun den ene af 
de 3 Parthavere i Rederiet er bosiddende paa 
Færøerne, og da kun 1/3 af Rederiformuen inde, 
haves af den paa Færøerne bosiddende Parthaver, 
har Andragendet ikke kunnet imødekommes.') 

(U tr.) 

19. J u ni Takster for Vareafgifter til Kvivig Dæk• 
moleanlæg. (Udelades). 

!. J u li Justitsm. Skr. ang. Statens Andel i Ud• 
gifterne illg. Lov 17. Marts 1922. Efter at 
Justitsministeriet i Skrivelse af 16. Januar 1930 
havde udbedt sig en Indstilling fra Amtet om, 
hvorvidt Udbetalingen af den Staten paahvilende 
Andel af de af Færøernes Amtsrepartitionsfond 
udredede Udgifter til Foranstaltninger mod smit• 

l) Jfr. Lov Nr. 131 af l. Juni 1929. 
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somme Sygdomme i Henhold til færøsk Epidemi• 1930 
lov af 17. Marts 1922 vil kunne omordnes, saa• l. Juli 
ledes at Refusionen fra Statskassen finder Sted 
ved hvert Kvartals Udløb i Henhold til kvartals• 
mæssige Opgørelser, har Amtet i Skrivelse af 7. 
IVlarts 1930, jfr. Skrivelse af 10. Juni 1930 ind• 
stillet, a t det paalæggcs Politimesteren paa F ær• 
øerne fremtidig at indsende Kvartalsopgørelser in• 
den en Maaned, efter at Lagtingsrevisor har ti[, 
bagesendt de fornødne Bilag for de paagældende 
IVlaaneder, og a t Bilagene efter endt Revision i 
Finansministeriet forsynes med et Kontrolstempel 
og derefter tilbagesendes til Opbevaring ved Amts• 
repartitionsfondens Regnskab. Foranlediget heraf 
skal man efter stedfunden Brevveksling med Fi. 
nansministeriet meddele, at Justitsministeriet her• 
v~d godkender den af Amtet foresiaaede Ord• 
n mg. 

(U tr.) 

Søfartsm. Skr. ang. Udgifter ved Skibs• 3. Juli 
maaling. Ved Skrivelse af 17. Maj d. A. har 
Amtet forelagt Ministeriet for Søfart og Fiskeri 
den hoslagt tilbagefølgende Sag vedrørende Spørgs• 
maalet om, hvorvidt et Rederi, der overfor Syssel• 
manden for Suderø Syssel har begæret to Fiske• 
kuttere maalt i Vaag, vil være pligtig at refundere 
de med Sysselmandens Rejse til Vaag forbundne 
Udgifter. I denne Anledning skal man under 
Henvisning til Lov af ±. Maj 1927 om Ændring 
i Lov af 13. Marts 1867 angaaende Skibes Maa• 
ling, jfr. ogsaa Cirkulære til samtlige Toldsteder 
af 16. December 1927. meddele, at alle Udgifter 
i Anledning af Maaling af Skibe her i Riget, her• 
under Rejseudgifter og Diæter, afholdes af Stats• 
kassen, og at Rejsegodtgørelse og Diæter bereg• 
nes i Overensstemmelse med de herom for Skibs• 
tilsynet gældende Regler, ligesom Udgifterne her• 
ved refunderes af Overskibsinspektoratet, naar 
Regning indsendes dertil gennem Skibsregistre• 
ringskontoret. Det tilføjes, at det i hvert enkelt 
Tilfælde ved forudgaaend~ Aftale med vedkom• 
mende Rederi bør tilstræbes, at Maalingen af 
Skibe saa vidt muligt foretages saadanne Steder, 
at længere Rejser for Embedsmændene undgaaes. 

(U tr.) 
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Søfartsm. Skr. ang. Hospitalsudgifte.~ for 
Sømænd. - - - Det fremgaar af Sagen, at de 
paagældende Fiskere, der har været behandlet 
paa Hospitalet i henholdsvis 35 Dage og 42 Dage, 
forinden for Rederiets Regning har været indlagt 
paa Sygehus paa Island i henholdvis 19 Dage og 
18 Dage, og at Rederiet under Henvisning til, at 
det i .Medfør af Sømandslovens § 28, 2. Stk., kun 
vil være pligtig til at udrede Sygeudgifter for de 
paagældende for ialt 6 Uger, har nægtet at re' 
fundere mere end Udgifterne ved henholdsvis 23 
Dages og 24 Dages Sygehusophold paa Færøerne. 
l denne Anledning skal man til Efterretning og 
videre fornøden Bekendtgørelse meddele, at .Mini• 
steriet for Søfart og Fiskeri med Amtet maa være 
enig i, at de med de tvende Fiskeres Kur og 
Pleje paa Hospitalet i Thorshavn i henholdsvis 
35 Dage og 42 Dage forbundne Udgifter vil være 
at refundere af Rederiet. Det tilføjes, at Spørgs• 
maalets Afgørelse iøvrigt henhører under Dom• 
stolene. 

(U tr.) 

12. Juli Bek. (Nr. 214) ang. Forbud mod Ind• 
førsel af Faarehoveder til Færøerne. l .Med• 
før af § 4 i Lov Nr. 36 af 28. Februar 1908 for 
Færøerne om Foranstaltninger mod smitsomme 
Sygdomme hos Husdyrene m. v. forbydes herved 
enhver Indførsel til Færøerne af ferske, herunder 
frosne, Faarehoveder. 

21. J u li Reglement for Forvaltningen af Thors• 
havn Havn. § l. Havnens Anliggender styres 
af Thorshavns Byraad under Tilsyn af J ustits• 
ministeriet. Havnens Indtægter og Udgifter skal 
holdes adskilt fra Kommunens almindelige Kasser, 
og dens .Midler kan kun anvendes til Bedste for 
Havnen selv. § 2. Den umiddelbare Forvalt• 
ning af og Tilsyn med Havnen overdrages til et 
af Byraadet for l Aar ad Gangen valgt Havne• 
udvalg bestaaende af 5 .Medlemmer, af hvilke 
mindst de tre skal være .Medlemmer af Byraadet. 
Udvalget sorger for de i Havnen værende An• 
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lægs Vedligeholdelse og Forbedring, foranlediger 1930 
de Arbejder udført, som til dette Øjemed skal 21. Juli 
foretages samt fører Tilsyn med Havnens Bygnin• 
ger og øvrige Ejendele. Endvidere forestaar Ud, 
valget paa Byraadets Vegne Havnens Kasse• og 
Regnskabsvæsen, alt overensstemmende med de i 
dette Reglement givne nærmere Regler. Havne• 
udvalget skal føre en Forhandlingsprotokol, der 
efter hvert Møde underskrives af samtlige tilstede• 
værende Medlemmer. § 3. Ved Havnen ansættes 
af Byraadet efter Indstilling af Havneudvalget 
en Havnemester med en aarlig Løn af 4200 Kr. 
stigende hvert 3. Aar med 375 Kr. til 5700 Kr., 
og en Havnebetjent med en aarlig Løn af 3000 Kr. 
stigende hvert 3. Aar med 375 Kr. til 4500 Kr. 
Havnemesteren fører det daglige Tilsyn med Hav• 
nen og paaser Overholdelsen af Ordenen i denne 
i Overensstemmelse med det derom udfærdigede, 
a f Justitsministeriet godkendte Reglernen t. Han 
fører Fortegnelsen over det Havnen tilhørende 
Materiel og Inventarium (se § 15) og sørger for, 
at det opbevares forsvarligt. Han har Opsyn med 
Havnens Personale samt med det til Vedlige• 
holdeise og Nyarbejder antagne, daglønnede 
Mandskab og deltager selv i Arbejdet, idet han 
retter sig efter Havneudvalgets Ordrer. løvrigt 
kan der af Havneudvalget udfærdiges nærmere 
Reglement og Instruks for hans Virksomhed. 
§ 4. Byraadet har Pligt til at meddele enhver 
Oplysning om Havnen vedrørende Forhold, der 
maatte blive det afkrævet af Justitsministeriet eller 
den, der paa dettes Vegne fører Tilsyn med 
Havnen. § 5. Havnens Regnskabsaar er KaJen• 
deraaret. Inden den l. Oktober har Havneudval• 
get at forelægge Byraadet et Overslag over Hav• 
n ens Indtægter og Udgifter i det kommende A ar, 
affattet overensstemmende med det vedføjede Skema. 
Efter at være gennemgaaet og endelig vedtaget af 
Byraadet og efter at have været fremlagt til offent• 
ligt Eftersyn i 14 Dage sammen med Kommunens 
øvrige Budget, jfr. Lov om Byens Thorshavns 
kommunale Styrelse af 27. Maj 1908 § 29, ind• 
sendes Overslaget inden l. December i 3 Eksem• 
plarer gennem Amtet til Justitsministeriet, ledsaget 
af de nødvendige Forklaringer om de enkelte 
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1930 Indtægts• og Udgiftsposter og bilagt med en 
21. Juli Beretning om, hvilke Arbejder der er udført i det 

løbende Aar. § 6. Agtes noget større Arbejde 
udført i Havnen, eller i det hele nogen Foranstalt• 
ning truffet, til hvis Gennemførelse Samtykke fra 
Justitsministeriet kræves, har Byraadet herom gen• 
nem Amtet at gøre særlig Indstilling til Ministeriet. 
Dette maa saa vidt muligt ske saa betimeligt, at 
Ministeriets Samtykke kan foreligge, forinden 
Overslagets Indsendelse. De Indstillingen led• 
sagende Planer, Overslag og Beregninger skal 
indsendes i 3 Eksemplarer. § 7. Skulde Justits• 
ministeriet fordre andre eller flere Arbejder udført 
end de i Overslaget paaregnede og i Henhold 
hertil begære dette omarbejdet, har Byraadct at 
indsende det nye Overslag inden en Maaned efter, at 
Ministeriets Beslutning er blevet det meddelt. § 8. 
Skulde det i Aarets Løb vise sig nødvendigt at udføre 
Arbejder i Havnen, der ikke er paaregnede i 
Overslaget, eller at overskride de ved dette bevil, 
gede Summer, har Havneudvalget i betimelig Tid 
herom at gøre Indstilling til Byraadet. Bifalder da 
dette Havneudvalgets Forslag, har det uopholdelig 
at søge Ministeriets Samtykke erhvervet til at fra• 
vige Overslaget. Forinden dette er sket, maa det 
paagældende Arbejde ikke udføres, eller Mer• 
udgiften finde Sted, medmindre Arbejdets Ud, 
førelse skulde være paatrængende nødvendigt, idet 
det da kan paabegyndes, naar Byraadet bar givet 
sit Samtykke dertil, men der bliver da straks at 
gøre Indberetning til Ministeriet. § 9. Samtlige 
Arbejder ved Havnen, herfra dog undtaget saadanne 
Arbejder, som Havnen lader udføre uden Antagelse 
af Entreprenører, bliver at bortlicitere. Leverance til 
en U d gift af over 500 Kr. vil ligeledes være at 
bortlicitere. Afvigelser herfra maa kun finde Sted 
med Byraadets Samtykke, dette bliver at afgive 
skriftligt og vedlægges Havneregnskabet Af 
Havnens Materialbeholdning tages det fornødne 
til Smaareparationer, for saa vidt det haves. 
§ 10. Byraadet er ansvarligt for de Kapitaler, 
Værdipapirer og andre Ejendomme, der tilhører 
Havnen. § 11. Byraadet fastsætter efter Havne• 
udvalgets Indstilling Takster for de Afgifter, der 
skal erlægges for Benyttelsen af Havnen tilhørende 
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Pladser, Redskaber m. m. Disse Takster skal 1930 
være opslaaet paa et passende Sted, hvor enhver 21. Juli 
kan liave Lejlighed til at gøre sig bekendt med 
samme. Genparter af disse Takster bliver at 
vedlægge HavneregnskabeL § 12. De af Justits' 
ministeriet approberede Skibs' og Vareafgifter 
opkræves ligesom de i § Il arnmeldte Afgifter af 
Havnemesteren eller en anden dertil af Byraadet 
efter Indstilling af Havneudvalget valgt Person. 
Afgifterne indføres af Opkræveren i en dertil af 
Havneudvalget autoriseret Protokol indrettet efter 
Kolonnesystemet, hvori de forskellige Afgifter 
specificeres efter deres Art. Maanedlige af Havne' 
udvalget bekræftede Afskrifter af nævnte Protokol 
afleveres tilligemed alle dertil hørende Bilag samt 
oppeliaarne Beløb til Byraadet inden den 10. i 
den paafolgende Maaned. For Afskrifterne saavcl' 
som fnr de af Opkræveren oppebaarne Beløb 
kvitteres i nævnte Protokol. Forsaavidt Opkræve• 
ren bemyndiges til at afholde Udgifter, fores disse 
i den ovennævnte Protokol, der da indrettes i 
Overensstemmelse hermed. Det paahviler Havne• 
udvalget at paase, at der vedlægges Protokollen 
de til Vareafgiftens Beregning nødvendige Skibs' 
papirer. § 13. De Havnen tilhorende Penge• 
effekter og vigtige Dokumenter opbevares i By' 
raadets Pengeskab eller i en Bankbox, dog skal 
Opkræveren kunne ligge inde med en Kasse' 
beholdning af indtil 1000 Kr. § 14. Havnens 
Indtægter, som ikke er nødvendige til Bestridelse 
af løbende Udgifter, anbringes af Byraadet til 
Forrentning paa behørig Maade. Den Del af 
Havnens opsparede Kapital, som det ikke kan 
anses nødvendigt at have anbragt saaledes, at den 
hurtigt kan haves til Raadighed, bliver at frugtbar• 
gøre overensstemmende med de Regler, der gælder 
om U dlaan af Midler, der staar under offentligt 
Tilsyn, medmindre Justitsministeriet maatte give 
sit Samtykke til, at de anbringes paa anden Maade. 
Samtlige Havnen tilhørende Aktiver bliver at 
forsyne med Paategning om, at de ikke uden 
Byraadets Samtykke maa kvitteres, afhændes eller 
pantsættes. Intet Beløb maa tages til Indtægt for 
Havnekassen eller udbetales af denne uden efter 
en af Havneudvalget udfærdiget Indtægts• eller 
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1930 Udgiftsordre. For de i § 12 omtalte Indtægter 
21. Juli gælder maanedlige Udskrifter af den af Havne• 

udvalget reviderede Protokol som Indtægtsordrer. 
§ 15. Havnens Regnskab føres af Byraadet i en 
af Havneudvalget autoriseret Kasse• og Regnsbbs• 
protokol, hvori alle Havnekassens Indtægter be• 
regnes til Indtægt, straks naar de indkommer, og 
alle Udbetalinger til Udgift, naar de mod behørige 
Bevisligheder udbetales af Havnekassen. Saavel 
Indtægts• som Udgiftsposterne bilægges med be• 
hørige Indtægts• og U dgiftsordrer. Regnskabet 
føres særskilt for Indtægt og Udgift efter Kolonne• 
systemet. Endvidere føres af Byraadet en af 
Havneudvalget autoriseret Hovedbog med Ind• 
tægts• og U dgiftskonti, svarende til det aarlige 
Overslag, saaledes at der kan fores Tilsyn med, 
at Bevillingerne paa de enkelte Konti ikke overskri• 
des; heri noteres samtlige Ind• og Udbetalinger. 
Over de Havnen tilhørende Inventariegenstande 
samt Materialer og Redskaber bliver der ligeledes 
at fore Fortegnelse i en dertil af Havneudvalget 
autoriseret Protokol. Den skal indrettes saaledes, 
at Afgang og Tilgang tydelig kan ses af samme. 
Ved Aarets Udgang afsluttes den, og de i Behold 
værende Genstande m. m. overføres tilnæste Aars 
Regnskab. En Genpart bilægges Havnens Regn• 
skab. § 16. Regnskab over Havnens Indtægter 
og Udgifter, der skal være nøjagtigt ordnet efter 
de paa Havnens Overslag for det paagældende 
Aar opførte Konti, og lnventarieregnskabet, der 
aflægges efter vedføjede Skema, affattes inden den 
i § 17 fastsatte Tid. De udfærdigede Indtægts• 
og Udgiftsordrer vedlægges Regnskabet. § 17. 
Regnskaberne bliver inden April Maaneds Ud· 
gang af Havneudvalget at tilstille Byraadet led• 
saget af en Status pr. 31. December over Havnens 
Gæld med Forklaring om de i A a rets Løb skete 
Afdrag, og hvor meget der derefter resterer ved 
Aarets Udgang. Efter i 14 Dage at have henlig• 
get paa Kommunekontoret til Eftersyn for Kom• 
munens Indvaanere, bliver Regnskaberne derpaa, 
forinden deres Indsendelse til Revision, kritisk at 
gennemgaa af Byraadet, der herved navnlig vil 
have at undersøge, dels om de for præsterede 
Arbejder og leverede Genstande opførte Priser, 
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for saa vidt Licitation ikke har fundet Sted, kan 1930 
anses passende, dels hvorvidt de til Afgang førte 21. Juli 
Materialier er rettelig forbrugt, samt om de fore• 
tagne Arbejder er udførte forsvarligt. Inden hvert 
Aars 30. September, jfr. Lov om Byen Thorshavns 
kommunale Styrelse af 27. Maj 1908 § 45, ind, 
sendes Regnskaberne med samtlige dertil hørende 
Bilag gennem Amtet til Justitsministeriet, forsynet 
med Paategning om, at den i denne Paragraf 
anordnede Fremgangsmaade er iagttaget, samt led, 
saget af en Meddelelse om, hvorvidt Byraadet har 
fundet noget at erindre imod Havneudvalgets 
Styrelse af Havnens Anliggender, og i bekræftende 
Fald, hvilke Foranstaltninger der i den Anledning 
er truffet. § 18. Inden hvert Aars 10. December 
har Byraadet i Overensstemmelse med Ministeriet 
for offentlige Arbejders Cirkulære af 23. November 
1912 og det deri omhandlede Skema at tilstille 
Justitsministeriet Indberetning om Havnen i 3 
Eksemplarer. § 19. Maatte Revisionen finde 
Anledning til Udsættelser ved Regnskaberne, har 
Byraadet at drage Omsorg for, at Antegnelserne 
besvares, inden Udløbet af den i ethvert Tilfælde 
opgivne Tidsfrist. Decisionerne tages paa behørig 
Maade til Følge, og for saa vidt der derefter 
maatte fremstaa Ansvar, har Byraadet at drage 
Omsorg for, at dette berigtiges og beregnes Havne• 
kassen til Indtægt. § 20. Med Hensyn til Regn• 
skabets Aflæggelse og Indsendelse af Antegnelser• 
nes Besvarelse, er Byraadet underkastet Bestemme], 
serne i Forordning af 8. Juli 1840, jfr. Lov af 29. 
December 1857, angaaende det offentlige Kasse• 
og Regnskabsvæsen i Almindelighed. § 21. Op• 
kræveren af Afgifterne stiller for de ham betroede 
Midler en Sikkerhed, hvis Størrelse bestemmes af 
Byraadet efter Havneudvalgets Indstilling. § 22. 
Dette Reglement har Gyldighed fra den l. Septem• 
ber 1930 at regne. Der forbeholdes J ustitsmini• 
steriet Ret til. efter forud at have indhentet B Y' 
raadets Betænkning at foretage Forandringer i 
Reglementet. § 23. Tidligere Reglementer for 
Forvaltningen af Thorshavn Havn ophæves. 

Reglement for Overholdelse af Orden 21. Juli 
m. v. i Thorshavn Havn. A l m i n d e l i g e 
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1930 B e s t e m m e l s e r. §l. Til Havnen ved Thorshavn 
21. Juli bliver at regne Farvandet indenfor en Linje mellem 

Sydpynten af Vidarnæs og Indsejlingsfyret paa 
Dækmolens Hoved. Grænselinien er betegnet ved 
2 Baaker med hvid Skive, mærket med et rødt 
«!·!»; Baakerne staar paa Aalekær. § 2. Føreren 
af ethvert Havnen anløbende Fartøj har at gøre 
sig selv saavel som det til Fartøjet hørende Mand• 
skab bekendt med Bestemmelserne i dette Regle• 
ment, som findes henlagt til Gennemsyn paa 
Thorshavn Havnekontor. § 3. Overholdelsen af 
Orden i Havnen og paa dens Grund paases af 
Havneopsynet - Havnemesteren og de ham under• 
givne Betjente - under Overtilsyn af Havnebc• 
styrelsen (Havneudvalget, Thorshavn Byraad). 
§ 4. Ethvert Fartøj, der ligger for Anker i Far• 
vandet foran Havnen, kan af Havneopsynet for• 
langes fjærnet, naar det efter dettes Skøn ligger til 
Hinder for Passagen til og fra Havnen. Vægrer 
vedkommende sig ved at flytte Fartøjet, eller fore• 
tages Flytningen ikke inden en af Havneopsynet 
fastsat Frist, er dette berettiget til for vedkommen• 
des Regning at foranledige Flytningen foretaget. 
I Farvandet foran Havnen maa der ikke udsættes 
Fiskeredskaber, naar der derved efter Havneop• 
synets Skøn voldes Ulemper for Havnens Besej. 
!ing. I Havnen maa der under ingen Omstændig• 
heder udsættes Fiskeredskaber. § 5. Naar et 
Fartøj indkommer i Havnen, har Føreren uop• 
holdelig at henvende sig til Havneopsynet for at 
faa anvist Plads til at henlægge sit Fartøj. Herfra maa 
han ikke senere forhale uden Tilladelse af Havne• 
opsynet, ligesom han er pligtig til at udføre en 
saadan Forhaling efter dettes Anvisning, om det 
findes fornødent. Havneopsynet bestemmer lige• 
ledes, hvor Lossebaade maa fortøjes. Fartøjer 
og Baade, som ligger fortøjet paa anvist Sted, 
skal i Tilfælde af indtræffende Grindefangst eller 
ved Sejfangst (N6tekast) være forpligtede til at 
skifte Plads efter Havneopsynels Anvisning. Et• 
hvert Fartøj, der ligger for Anker i Havnen, skal 
stadig holde et efter Havneopsynels Skøn til Far' 
tøjets Størrelse passende Mandskab ombord. 
§ 6. Intet Fartøj maa fortøjes ved Friholder• 
værkerne, men kun ved de dertil bestemte For' 
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tøjningsapparater og efter Havneopsynels Anvis' 1930 
ning. Til Fortøjninger maa ikke benyttes Jern' 22. Juli 
kættinger, medmindre de er forsynet med Klædning 
paa de Steder, hvor de hviler paa Tømmerværk. 
Fortøjningerne maa ikke uden Havneopsynels 
Tilladelse anbringes paa en saadan .l\1aade, at 
Passagen gennem Havnen eller Adgangen til 
Liggepladserne spærres, og Fortøjningerne skal i 
hvert Fald, naar det forlanges, slækkes for andre 
Fartøjer. Fartøjer skal overalt have passende 
Friholdere udlagt, i Overensstemmelse med Havne• 
opsynels Anvisninger. § 7. Indkomne Damp• eller 
Motorskibe skal, naar Havneopsynet maatte kræve 
det, holde deres Maskiner og Spil rede til at 
arbejde, hvorunder for Dampskibes Vedkommende 
er indbefattet, at de skal holde Damp paa deres 
Kedler. § 8. Naar det efter Havneopsynels 
Skøn kan befrygtes, at et Fartøj under Forhalingen 
vil komme paa Grund, maa det ikke forhales, for• 
inden det er blevet lettet saa meget, som efter 
Havneopsynels Skon maatte være fornødent. 
Kommer et Fartøj paa Grund paa et Sted, hvor 
det efter Havneopsynels Formening er til Hinder 
for andre Fartøjers Bevægelse, skal det snarest 
muligt fjernes derfra, og Skibsføreren er pligtig til 
at træffe de Foranstaltninger, som Havneopsynet 
maatte anse fornødne til Opnaaelsen heraf. Strander 
eller synker et Fartøj paa et Sted, hvor det er til 
Hinder for Havnens Benyttelse, og vedkommende 
Fører eller Ejer ikke borttager det inden en af 
Havneopsynet fastsat Frist, foranstalter Havne• 
bestyrelsen Optagelsen og er berettiget til at er• 
holde Udgifterne erstattede af Fartøjet eller dets 
Ejer. Vrag eller synkefærdige Fartøjer maa ikke 
indbringes i Havnen uden særlig for hvert enkelt 
Tilfælde af Havneopsynet given Tilladelse. § 9. 
N aar en Skibsfører ikke efterkommer de i Regle• 
mente! indeholdte Bestemmelser eller de af Havne• 
opsynet givne Paalæg saa hurtigt, som det af 
dette skønnes nødvendigt, skal Havneopsynet være 
berettiget til at træffe de fornødne Foranstalt• 
ninger til, at saadant sker. For Beskadigelser, 
som derved maatte tilføjes Fartøjet med Tilbehør, 
skal dets Fører eller Ejer ikke k11nne fordre Er• 
statning. Foruden at erlægge en efter Omstændig• 

11-22 
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1930 hederne afpasset Bøde, jfr. § ±2, skal Fartøjets 
22. Juli Fører eller dets Ejer derhos være pligtig at erstatte 

de Udgifter, som de arnmeldte Foranstaltninger har 
medført. Naar Skibsføreren ikke er om Bord, er 
det tilstrækkeligt, at Paalæg om Fartøjets For• 
haling, Fortøjning eller deslige bliver givet Styr; 
manden eller i dennes Fraværelse en af det øvrige 
Mandskab. Forlades Fartøjet af hele Besætningen, 
skal Skibsføreren være pligtig at navngive for 
Havneopsynet en indenfor Kommunen boende 
paalidelig Mand, som skal føre Tilsyn med Far• 
tøjet, og til hvem saadanne Paalæg kan gives med 
samme Virkning, som om de var givet til Føreren 
selv. § 10. Skibsføreren er ansvarlig for den 
Skade, som han, hans Mandskab eller Fartøj 
maatte anrette paa Havneværkerne eller Havnens 
Ejendele, og skal erstatte de med Skadens Island, 
sætteise forbundne Omkostninger. Erstatningens 
Størrelse fastsættes enten ved mindelig Overens• 
korns! eller, saafremt ingen Overenskomst kan 
opnaas, ved Skøn af uvildige Mænd, som udmel• 
des af Retten. Udgiften ved Skønnet udredes af 
Skibsføreren, men hvis Overskøn finder Sted, 
afholdes Udgiften ved dette af den, det gaar 
imod. Erstatning for saadan Skade kan, om for• 
nøden!, søges i selve Fartøjet med Tilbehør. 
§ 11. Efterhaanden som der bliver Plads ledig, 
vil Fartøjerne paa Forlangende faa anvist Losse• 
eller Ladeplads i den Orden, hvori de ankommer 
og anmeldes paa Havnekontoret. For Fartøjer, 
som er i regelmæssig Passager• eller Fragtfart, er 
Havneopsynet dog berettiget til at holde Losse• 
eller Ladeplads aabent et Døgn før den Tid, de 
ifølge Fartplanen kan ventes at ankomme. Naar 
et Fartøj har erholdt anvist en Plads til Losning 
eller Ladning, skal det senest efter 2± Timers 
Forløb begynde dette Arbeide og derefter, for saa 
vidt Vejrliget tillader det, uafbrudt fortsætte 
samme, da Fartøjet i modsat Fald af Havne• 
opsynet kan kræves fjernet for at give Plads for 
andre. Selv om Arbejdet er begyndt i rette Tid, 
og uafbrudt fortsat, skal Fartøjet, naar Havne• 
opsynet finder saadant fornødent, dog hales bort 
til et andet Sted, men har da fortrinsvis Ret til 
at forlange et saadant anvist, hvor Losningen eller 
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Ladningen kan fortsættes. Saafremt et Fartøj ikke 1930 
er færdigt med at losse eller lade efter Forløbet 22. Juli 
af 6 Arbejdsdage, maa det, .naar saadant forlanges, 
for andre Far:øjers Skyld vige den indrømmede 
Losse• eller Ladeplads. .Mandskaberne paa de 
Fartøjer, som saaledes skal forhales, skal være 
hinanden behjælpelige med dette Arbejde. De 
Baade, som indkommer fra Fiskeri for at losse, 
indtage Petroleum, Proviant m. m., har til enhver 
Tid Fortrinsret til Anlægsplads fremfor Baade, der 
ligger ledige. Disse sidste skal derfor paa Forlangende 
vige for at give de ankommende Plads. Bliver 
det nødvendigt, at flere Fartøjer maa ligge ved 
Siden af hverandre, skal de, som ligger Bolværket 
nærmest, finde sig i, at der over deres Dæk paa 
Planker losses eller lades fra eller til de udenfor 
liggende Fartøjer, ligesom ogsaa disses Mandskab 
stedse skal have fri og uhindret Gang over de 
førstnævntes Dæk, som om Natten skal oplyses 
med Lanterner. Alle H yttefade skal være for• 
synet med Nummer og Ejerens Navn, og de maa 
kun henligge i Havnen paa de af Havntopsynet 
nærmere anviste Steder. Saa snart et Hyttefad er 
tømt, skal det uopholdelig trækkes paa Land og 
oplægges paa et nærmere anvist Sted. Hyttefade, 
der ikke er mærkede, vil blive konfiskerede til 
F orde! for Havne kassen. Anbringelse af Baade 
paa Broerne og andre Steder maa kun finde Sted 
efter Aftale med Havneopsynet og paa de af 
dette anviste Pladser. § 12. Ønsker nogen at 
benytte Havnen tilhørende Redskaber, der maatte 
forefindes til Afbenyttelse for de i Havnen liggende 
Fartøjer, eller ønskes Vand eller elektrisk Belys• 
ning, maa den paagældende herom henvende sig 
til Havneopsynet, der foranstalter det fornødne 
og opkræver den Afgift, der skal erlægges for 
Benyttelsen. § 13. Intet Fartøj maa indtage eller 
udlosse Ballast uden forud at have anmeldt dette 
for Havneopsynet, der bestemmer Fartøjets Plads 
hertil. Ethvert Fartøj, som losser eller lader 
Ballast, Kul, Sten, Sand eller deslige, skal have 
forsvarlige og tætte Pressenninger udspændt mel• 
lem Kajen og Fartøjet for at forhindre, at noget 
falder i Vandet. Efter Udlosningen eller Indlad• 
ningen skal Skibsdækket tilbørlig renses, forinden 
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1930 det spules. Ballast, Aske, Gødning og andre 
22. Juli Urenligheder maa ikke udkastes i Havnen, men 

skal føres i Land til dertil anviste Steder. Vand, 
der indeholder Petroleum eller deslige Stoffer, 
maa kun ved Havneopsynels særlige Tilladelse 
udkastes eller udpumpes i Havnen. Fiskerensning 
paa Havnens Kajer, Broer og øvrige Arealer maa 
kun finde Sted efter nærmere Aftale med Havne• 
opsynet, og saavel Fisken som Affaldet skal straks 
efter Arbejdets Tilendebringelse uopholdelig fjw 
nes af de paagældende, og Pladsen omhyggelig 
spules. § 14. Dampskibe eller med Motor for• 
synede Fartøjer, der henligger fortøjede i Havnen, 
maa ikke røre deres Maskiner med saa stor Kraft, 
at andre Fartøjers Fortøjning derved kan spræn• 
ges, forbipasserende Fartøjer udsættes for at miste 
Styret, eller Havnens V ær ker udsættes for Over• 
last. Fartojer maa, saalænge de er fortøjede, ikke 
gøre Brug af Sirene, Dampfløjte eller lignende 
og ikke uden N ød vendighed benytte saadanne 
under Sejlads i Havnen. U n d taget fra ovenstaa• 
ende er Ruteskibe, for hvilke de sædvanlige Af, 
gangssignaler dog er tilladt. Fartøjer, der ligger i 
Havnen, maa ikke benytte deres Radiosender und, 
tagen til Forbindelse med Skibe i Nød. Intet 
Fartøj maa under Opholdet eller Sejladsen i Hav' 
nen udvikle en saadan Røg, at den er til Ulempe 
for de omkringboende eller for Færdselen i og 
ved Havnen. Al Opfyring, saavel for Afgang, 
som forinden der gives fuld Hastighed, ligesom 
Paafyring i Almindelighed under Kedlerne, skal 
derfor foretages jævnt og paa en saadan Maade, 
at der ikke dannes vedvarende stærk Røg. Havne' 
opsynels Skøn er afgørende for, om Røgen er 
for stærk. § 15. For al Sejlads indenfor Havnens 
Omraade gælder den af Ministeriet for Industri, 
Handel og Søfart under 29. Juli 1927 udstedte 
Bekendtgørelse angaaende særlige Regler for Sej• 
lads i indre dansk Farvand, dog med den Ændring, 
at Fartøjer, der henligger fortøjede til de i Havnen 
værende Fortøjningskæder, ikke behøver at afgive 
de reglementerede Lys' og Lydsignaler. § 16. 
Fartøjer, der ikke er i Fart, maa ikke uden Havne' 
bestyrelsens udtrykkelige Tilladelse, og da kun 
paa det af Havneopsynet anviste Sted blive Jig, 
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gende i Havnen. Overtrædes denne Forskrift, 1930 
bortskaffes Fartøjet uopholdeligt ved Havnebesty• 22. Juli 
reJsens Foranstaltning paa Ejerens Bekostning. 
Heller ikke maa Trælast og T ømmer, der ind• 
bugseres i Havnen, henligge længere, end af Havne• 
opsynet tillades, og kun paa de af dette anviste 
Steder. § 17. De for Tiden i Havnen værende 
private Fortøjningskæder skal Ejerne være pligtige 
at udleje til andre for en af Byraadet fastsat Be• 
taling, naar de ikke benyttes af deres egne Far• 
tøjer under Ladning eller Losning. Nye Fortoj• 
ningskæder maa ikke anbringes uden Byraadets 
Samtykke og kun paa de af dette fastsatte Betin• 
geJser. Byraadet kan med eet Aars Varsel for• 
lange, at private Fortøjningskæder skal fjernes, 
men skal da paa Kommunens Regning anskaffe 
tilstrækkelige og forsvarlige Fortøjningskæder. 
Saafremt i saadanne Tilfælde en Kæde ved lovligt 
Syn findes forsvarlig, skal Kommunen godtgøre 
Ejeren dens Værdi efter Taksation paa Grundlag 
af Prisen paa gammelt Jern. Der kan træffes 
Overenskomst med Ejerne af de private Fortøj• 
ningskæder om, at Tilsynet med disses Benyttelse 
og Opkrævningen af Afgiften besørges af Havne• 
opsynet. § 18. Naar et Fartøjs Kabys, Ovne, 
Lanterner og Lamper af Havneopsynet er befundne 
i god og forsvarlig Stand, tillades det at have 
Ild og Lys i disse, saafremt et tilbørligt Tilsyn 
stedse er til Stede. Det er forbeholdt Havne• 
opsynet under særlige Omstændigheder, navnlig 
naar Fartøjet har let fængelig Ladning om Bord, 
og naar Havnen er opfyldt af Fartøjer, at ind• 
skrænke fornævnte almindelige Tilladelse. Al 
Opfyring under Dampkedler anmeldes for Havne• 
opsynet. § 19. Tjære, Beg, Fernis, Olie og 
andre let antændelige Genstande maa under ingen 
Omstændigheder opvarmes eller koges ombord, 
og i Land kun paa det af Havneopsynet anviste 
Sted. § 20. Skydning fra de i Havnen liggende 
Fartøjer eller paa Havnens Terrain er forbudt. 
Fyrværkeri maa kun afbrændes efter forud indhentet 
Tilladelse fra Havneopsynet § 21. Nye Fartøjer 
maa ikke bygges paa Havnens Pladser, ældre ej køl• 
hales, kalfatres eller paa anden Maade repareres uden 
Havnebestyrelsens Tilladelse og under de nærmere 
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19.30 Betingelser, som denne maatte fastsætte. § 22. Varer 
22. Juli og Genstande, som er lossede, eller som skal ind• 

lades, maa ikke henligge paa Kajen uden Havne• 
opsynels Tilladelse. Denne vil i Reglen kun 
blive givet for 24: Timer, hvorimod det vil kunne 
tillades at henlægge udlossede eller til Indladning 
bestemte Varer i Havnens Stykgodspakhus og paa 
Havnens øvrige Arealer efter Havneopsynels An• 
visning og under Erlæggelse af Pladsleje efter den 
til enhver Tid gældende Takst. (Se Bestemmelser 
for Oplægning af Gods). Med Hensyn til Stedet, 
hvor og Maaden hvorpaa Godset skal oplægges, 
har vedkommende at rette sig efter de Forskrifter, 
Havneopsynet maatte give. Det oplagte Gods, 
som henligger for vedkommendes egen Risiko, maa 
ikke uden Havneopsynels Samtykke borttages fra 
Havnens T errain, førend Pladslejen er betalt. 
Om forlanges, skal det oplagte bortskaffes eller 
flyttes til et andet anvist Sted inden en af Havne• 
opsynet fastsat Frist. Efterkommes ikke et i denne 
Henseende givet Tilhold, eller henlægges Gods 
paa Havnens Terrain uden Tilladelse, er Havne• 
opsynet berettiget til at lade det fjerne paa ved• 
kommende Ejers eller Kommissionærs Bekostning. 
Losningsmateriel maa kun henligge paa Kajen 
efter Aftale med Havneopsynet og skal straks 
fjernes efter endt Brug. § 2.3. Intet Skib eller 
til Pram sløjfet Skib eller Fartøj overhovedet maa 
uden dertil af Havnebestyrelsen erhvervet Tilladelse 
henligge i Havnen til Brug som Pakhus. § 24. Intet 
Fartøj maa forlade Havnen, forinden Berigtigelse 
for de anordnede Havnepenge af Skib og Ladning 
samt for Pladsleje og øvrige Afgifter har fundet 
Sted. Overtrædelse heraf saavel som urigtig 
Angivelse af Skib eller Ladning til Skade for 
Havnekassen straffes med Bøde efter nedensiaaende 
§ 4:2, hvorhos de takstmæssige Afgifter bliver at 
erlægge. § 25. Ingen uvedkommende maa op• 
holde sig paa Havnens Grund til Hinder for 
Losning eller Ladning eller for Arbejder, som der 
foretages. Enhver uvedkommende er derfor pligtig 
til paa Havneopsynels Anmodning straks at fjerne 
sig. Overhovedet har enhver, som befinder sig 
i Havnen eller paa dens Grund, uvægerlig at rette 
sig efter de Anvisninger, som maatte blive givet 
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af Havneopsynet Finder nogen Grund til Klage 1930 
over Havneopsynet, har han at forebringe Sagen 22. 1 uli 
skriftligt for Havnebestyrelsen, men et af Havne' 
opsynet givet Paabud skal i hvert Fald straks 
efterkommes. Viser nogen sig opsætsig mod de ved 
Havnevæsenet ansatte Bestillingsmænd eller for• 
nærmer disse under Udførelsen af Embedsforret' 
ninger eller i Anledning af samme, bliver han at 
anse med den i Lovgivningen for deslige Forseelser 
hjemlede Straf. Det paahviler vedkommende 
Bestillingsmænd at behandle enhver med Høflighed. 
Enhver i Havneopsynet ansat skal under Udføre], 
sen af sin Bestilling stedse bære U ni formskasket 
og være forsynet med et Skilt eller andet Tegn, 
hvorved hans Stilling gøres kendelig. B e s t e m ' 
melser for Losning eller Ladning 
m. m. a f b r a n d f a r l i g e V æ d s k e r. § 26. 
I n d d e l i n g i K l a s s e r. De brandfarlige 
V ædsker, for hvilke de i nedensiaaende Bestemme], 
ser givne Regler kommer til Anvendelse, inddeles 
i 3 Klasser. Til Klasse I henregnes de V ædsker, 
som ikke lader sig blande med Vand i ethvert 
Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 
mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes til 
en Varmegrad under 21° C. (Herunder: Benzin, 
Benzol, T ol u ol, Æter, Petroleumsæter m. m.) Til 
Klasse II henregnes de V ædsker. som ikke lader 
sig blande med Vand i ethvert Forhold, og som 
ved en Barometerstand af 760 mm giver antænde' 
lige Dampe ved at opvarmes til en Temperatur 
fra og med 21° C., men under 50° (herunder 
Petroleum, Terpentinolie m. m.) Til Klasse III 
hemegnes de V ædsker, som ikke lader sig blande 
med Vand, og som ved en Barometerstand af 
760 mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes 
til en Temperatur fra og med 50° C., men under 
140° C. Bestemmelse af den Temperatur ved Baro' 
meterstand 760 mm, ved hvilken en Vædske af, 
giver antændelige Dampe (V ædskens Flammepunkt) 
sker for Flammepunkter under 50° C. med Abels 
Apparat, for Flammepunkter over 50° med Pensky• 
Martens Apparat. F o r s k r i f t e r f o r K l a s s e 
I o g I l. § 2 7. A n m e l d e l s e s p l i g t. Intet 
Fartøj, som fører æere end 10 Hektoliter Vædsker 
af Klasse I eller 40 Hektoliter Vædsker af Klasse 
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1930 II, maa indgaa i Havnen, forinden der til Havne• 
22. J u li mesteren er sket Anmeldelse om Ladningens Art, 

Størrelse og Beskaffenhed. Havnemesteren kan 
forlange skriftlig Anmeldelse. B r a n d f a r e ' 
s i g n a l e r. Ethvert Fartøj, som indkommer til 
Havnen eller befinder sig i denne med Ladning 
af Vædsker af Klasse I og/eller Klasse II, skal 
paa Fortoppen eller, hvis Fartøjet ingen Mast har 
paa en særskilt i dette Øjemed rejst Stang af 
mindst 3 m Højde, føre fra Solopgang til Solned• 
gang det i det internationale Signalsystem med 
Bogstavet «B» betegnede Flag (Krudtflaget) og 
om Natten en Lanterne visende rødt Lys og ved• 
blive dermed, saalænge F artøjet indeholder brand• 
farlige Vædsker som Ladning, eller saalænge 
Lastrummene efter Udlosningen ikke er ventileret 
paa en efter Havneopsynels Skøn betryggende 
Maade. F art ø j e t s A n l æ g s m a a d e. Far• 
tøjet skal, saalænge det fører Brandfaresignal, til 
enhver Tid være klar til at kaste los og rede til 
øjeblikkelig Afsejling. Saafremt Fartøjet ikke har 
den dertil fornødne Drivkraft, kan Havneopsynet 
forlange, at der haves en efter dennes Skøn tilstræb 
kelig driftssikker DamP' eller Motorbaad liggende 
klar til øjeblikkelig Udbugsering af Fartøjet. Der 
skal derfor altid være det til Fartøjets og den even• 
tueile Slæbebaads Manøvrering og Maskinernes Be• 
tjening fornødne Mandskab til Stede. Fortøjningerne, 
hvormed Fartøjet holdes til Anlægspladsen, skal 
være af Tovværk, medens Slæbetrossen skal være 
af ikke brændbart Materiale. Havneopsynet skal 
godkende Bugserbaadens Beliggenhed. § 28. 
A l m. R e g l e r f o r L o s n i n g o g L a d n i n g. 
a) Om Losningens eller Ladningens Paabegyn• 
deJse og Varighed skal der forud ske Anmeldelse 
til Havneopsynet Besætningen samt Losnings• 
mandskabet skal instrueres om Ladningens Brand• 
og Ekspløsionsfarlighed, og det skal paalægges 
dem at udvise den yderste Forsigtighed under 
Arbejdet. B e l y s n i n g o g O p v a r m n i n g. 
Saalænge Skibet er pligtigt at føre Brandfaresig• 
nal, er al Brug ombord af aabent Lys, Tobaks• 
rygning samt Brug af Tændstikker eller andre 
Midler til Frembringelse af Ild forbudt, med mindre 
særlig Tilladelse hertil erhverves hos Havneopsy• 
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net, og Ild maa kun findes under Dampkedlerne, 1930 
i Motorer eller andre Maskiner, som tjener til 22. Juli 
Frcmdrivning, til Belysning af Fartøjet eller til 
Drift af Skibets Pumper. Opvarmning af Kahytter 
og Lukafer skal ske ved Centralvarmeanlæg fra 
Skibets Maskinrum, eller med elektriske Ovne, 
hvis Varmelegemer er lufttæt indesluttede i en 
Beholder, medmindre anden Tilladelse erhverves 
hos Havneopsynet, og Belysningen skal saa vidt 
muligt ske ved elektriske Glødelamper, hvilket 
ogsaa gælder Belysning af Arbejdspladsen. Skibe, 
hvis elektriske Installation ikke tilfredsstiller 
Elektricitetskommissionens Fordringer til Lednings• 
anlæg i Rum, indeholdende brandfarlige og eks• 
piosive Stoffer og i deres Omgivelser, vil af 
Havneopsynet kunne nægtes Adgang til Havnen. 
Som transportable Lamper maa kun benyttes 
paalidelige Sikkerhedslamper (f. Eks. elektriske 
Elementlamper). b) Havneopsynet er til enhver 
Tid, hvor det af Hensyn til Utætheder eller 
Brandfare af anden Aarsag skønnes nødvendigt, 
berettiget til at standse Losningen eller Ladningen 
og træffe de fornødne Sikkerhedsforanstaltninger, 
eventuelt paabyde, at det paagældende Fartøj for• 
lader Havnen. D u n k c o g T ø n d e r. Beholdere, 
der indeholder brandfarlige V ædsker, maa i Til• 
fælde af Losning eller Ladning kun aabncs i 
Overværelse af Havneopsynet Naar et Fartøj 
skal indtage eller udlosse Dunke eller T onder 
fyldte med brandfarlige V ædsker, skal dette ske 
under fornøden Kontrol af Fartøjets Fører eller 
en af Føreren udmeldt Ansvarshavende. Dunke 
eller Tønder, fyldte med brandfarlige Vædsker, 
maa ikke blive henliggende paa Kajen, medmindre 
særlig Tilladelse dertil erhverves hos Havneopsy• 
net, der kan forlange sat Brandvagt paa Stedet. 
§ 29. L o s n i n g o g L a d n i n g a f s t ø r r e 
P a r t i e r. Losning eller Ladning af over lO 
Hektoliter Vædsker af Klasse I og over 200 Hekto• 
liter Vædsker af Klasse II maa kun ske paa Anlægs• 
pladser, der er anvist af Havneopsynet, som fast' 
sætter Smittezonen omkring Fartøjet, d. v. s. det 
Omraade, indenfor hvilket der ikke maa finde 
ukontrolleret Omgang med Ild Sted, saalænge 
Losning eller Ladning af de brandfarlige Vædsker 
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1930 foregaar. Losningen skal ske hurtigst muligt, 
22. Juli efter at Fartøjet er blevet fortøjet, og efter endt 

U d losning skal Fartøjet, saafremt det ikke straks 
indtager ny Ladning, uden Ophold ventileres. 
Ladningen skal ske umiddelbart, inden Fartøjet 
forlader Havnen, og baade Losning og Ladning 
skal fortsættes med fuld Kraft, indtil de er til• 
endebragte. Under Losning eller Ladning kan 
Havneopsynet forlange sat Brandvagt ombord og 
i fornødent Fald ogsaa Vagt paa Land for at 
hindre Uvedkommende i at nærme sig Skibet. 
Det er Brandvagtens Pligt strengt at paase, at der 
ikke finder Spild af V æd ske Sted, og at denne 
ikke flyder ud paa Vandet; saafremt dette dog 
skulde ske, bør der straks paa enhver Maade 
træffes Foranstaltninger til at hindre, at den 
spildte V æd ske antændes. § 30. S æ r l i g e 
R e g l e r f o r T a n k s k i b e. Foruden ovenstaa• 
ende almindelige Regler gælder for Tankskibe 
følgende særlige Bestemmelser: Losning eller 
LJdning af V æd sker af Klasse I og II fra eller i 
Tankskibe maa kun finde Sted fra Solopgang til 
Solnedgang, medmindre særlig Tilladelse hertil 
erhverves hos Havneopsynet Tankskibe for 
Vædsker af Klasse I og II maa iøvrigt kun ligge 
den til Tilendebringelse af Losning eller Ladning 
højst nødvendige Tid paa de anviste Anlægs• 
pladser og skal derefter straks med fuld• 
stændig lukkede Beholdere forlade Havnens 
Omraade. Dog kan Havneopsynet tillade, at 
saadanne Skibe, der er udlossede og behørigt ud• 
luftede, oplægges paa nærmere anvist Sted. Tanb 
skibe, der losser eller lader saadanne V ædsker, 
skal holde Mandehuller og øvrige Adgange til 
Beholdere med Undtagelse af Luftventiler fuld, 
stændig tillukkede ; naar Beholderindholdet skal 
maales, tillades det dog at aabne for en til Pei• 
ling tjenende Adgang i den til Pejlingen nødven• 
dige og tilstrækkelige Tid. Luftventilerne skal 
være dækkede af tætsluttende, saa vidt muligt 
paaskruede Hætter med dobbelt Metaltraadsnet 
med 144 Masker pr. cm2 (eller med en anden af 
Justitsministeriet godkendt Anordning). Hætterne 
maa ikke borttages, før umiddelbart forinden 
Aabningen fuldstændig tillukkes, eller Fartøjet er 
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kommet udenfor Havnen. Pumpningen af Væd• 1930 
skerne maa foregaa ved Anvendelse af Fartøjets 22. Juli 
egen Motor eller Dampkraft, for saa vidt de her• 
til tjenende Motorer eller Kedler befinder sig un• 
der Dækket og ved T værskibsbunker eller lig• 
nende Rum eller paa anden betryggende Maade 
er adskilte fra Fartøjets Last af brandfarlige Væd• 
sker. For Tanklægteres Vedkommende kan det, 
saafremt Havneopsynet skønner det forsvarligt, 
tillades, at Slæbebaadens Kedel leverer Damp til 
Pumpningen. F o r s k i f t e r f o r K l a s s e II I. 
§ 31. Intet Fartøj, som fører mere end 50 Bek. 
toliter Vædsker af !\Iasse III, maa indgaa i Haw 
nen, forinden der til Havnemesteren er sket An• 
meldeise om Ladningens Art og Størrelse. Havne• 
mesteren kan forlange skriftlig Anmeldelse. Havne• 
mesteren bestemmer da, hvorvidt særlige Sikker• 
bedsforanstaltninger under Skibets Ophold i Haw 
nen er nødvendige og da hvilke, herunder ogsaa 
i hvilket Omfang Fartøjet skal føre de i § 27 
nævnte Brandfaresignaler. S æ r l i g e B e s t e m • 
m e l s e r. § 32. Al ved Oliespild eller U for• 
sigtighed forvoldt Skade paa Havneværker, andre 
Fartøjer, Beholdninger af levende Fisk o. lign. 
samt i Land oplagte Varer, vil være at erstatte 
af Fartøjet. § 33. De i §§ 26-31 anførte 
Forskrifter om brandfarlige Vædsker finder 
ikke Anvendelse, naar disse Vædsker alene skal 
benyttes af Skibet selv til dets egen Drift. B e' 
stemmelser for Losning og Ladning 
a f e k s p l o s i v e S t o f f e r. § 34. A n m e l ' 
d e l s e s p l i g t. Intet Fartøj, hvis Ladning inde• 
holder Krudt, Dynamit, Skydebomuld, Nitrogly• 
cerin, ladte Patroner eller lignende eksplosive Stof• 
fer, niaa indgaa i Havnen, forinden der til Havne• 
mesteren er sket Anmeldelse om Ladningens Ind• 
hold, Stoffernes Art, Beskaffenhed og Mængde 
samt Maaden, hvorpaa de er emballerede. Havne• 
mesteren kan forlange skriftlig Anmeldelse herom. 
E k s p l o s i o n s f a r e s i g n a l e r. Saalænge der 
i Fartøjet findes eksplosive Stoffer, skal det inden• 
for Havnens Grænser paa Fortoppen eller, hvis 
Fartøjet ingen Mast har, paa en særskilt i dette 
Øjemed rejst Stang af mindst 3 m Højde, føre 
fra Solopgang til Solnedgang det i det inter• 
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1930 nationale Signalsystem med Bogstavet «B» beteg. 
22. Juli nede Flag(«Krudtflaget») og om Natten en Lanterne, 

visende rødt Lys. § 35. A l m. R e g l e r f o r 
L o s n i n g o g L a d n i n g. Som almindelige 
Regler for Losning og Ladning af eksplosive 
Stoffer gælder, hvad der er anført i Bestemme!• 
serne for brandfarlige Vædsker under 28 a. Skøn• 
ner Havneopsynet det nødvendigt, kan Skibet be, 
ordres til øjeblikkelig at forlade Havnen. § 36. 
Losning og Ladning af mindre 
M æ n g d e r. N a ar Losning eller Ladning fore• 
gaar ved Dagslys eller elektrisk Lys og foretages 
umiddelbart efter Skibets Ankomst til eller umid, 
delbart før dets Afgang fra Havnen, kan under 
Iagttagelse af det i det foregaaende bestemte 50 kg 
sort Krudt eller dertil svarende Mængder af Pa• 
troner, Fænghætter eller Fyrværkerisager losses 
eller lades overalt i Havnen. 1) Under Ophold i 
Havnen kan til Skibsbrug 50 kg af de nævnte, 
mindre farlige Stoffer beholdes ombord, naar de 
efter Havneopsynels Skøn er forsvarligt emballe• 
rede og bortstuvede i dertil indrettede Rum. 
Losning og Ladning af større Mængder. 
Indeholder Fartøjets Ladning Dynamit, Skydebom• 
uld, Nitroglycerin eller lignende eksplosive Stof, 
fer eller de i § 36 omhandlede Genstande i større 
Partier end sammesteds angivet, skal den i § 3± 
nævnte Anmeldelse til Havnemesteren om Ladnin• 
gens Indhold, Stoffernes Art, Beskaffenhed og 
,'l-længde samt Maaden, hvorpaa de er emballe• 
rede, foretages skriftligt. Havnebestyrelsen tager 
da for hvert enkelt Tilfælde Bestemmelse om, 
hvorvidt Losning kan tillades i Havnen, samt 
i bekræftende Fald, hvor og hvorledes den 
kan foregaa. Losningen sker under Havne• 
opsynels stadige Tilsyn, hvorhos der altid 
skal sættes Brandvagt ombord eventuelt 

I) kg sort Krudt svarer til: 
600 Stk. Gcværpatroner, ladede med sort Krudt. 

l 500 " - - ~ røgfrit Krudt. 
3 000 Revolverpatroner, sort Krudt. 
6 000 ' røgfrit Krudt. 

30 000 ~ Salonpatroner, 
50 000 ~ Fænghætter og 

2 kg almindelige Fyrværkerisager. 
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ogsaa paa Land - indtil Losningen er til· 1930 . 
endebragt Skal et Fartøj indtage eksplosive Stof, 22. Juli 
fer, forholdes paa tilsvarende .llhade som foran 
bestemt med Hensyn til Udlosning af deslige 
Stoffer. F æ Il e s b e s t e m m e l s e r f o r b r a n d, 
farlige Vædsker og eksplosive Stof, 
f e r. § 38. Ved Ladning eller Losning af 
brandfarlige Vædsker eller eksplosive Stoffer er 
Havneopsynet iøvrigt berettiget til at fastsætte de 
særlige Sikkerhedsforanstaltninger, som i hvert en• 
kelt Tilfælde skønnes nødvendige. § 39. Havne• 
mesteren er endvidere berettiget til i særlige TiJ, 
fælde at give Dispensation fra ovensiaaende Reg• 
ler; saaledes kan f. Eks. Passager• og Ruteskibe 
undtages, saafremt Ladningen af de brandfarlige 
Vædsker eller eksplosive Stoffer, som de med• 
fører, skønnes tilstrækkelig lille. § 40. Betalin• 
gen for de til Gennemførelsen af en betryggende 
Losning og eller Ladning af brandfarlige V æd• 
sker eller eksplosive Stoffer paabudte Sikkerheds• 
foranstaltninger fastsættes af Havnemesteren efter 
de paa Stedet til enhver Tid gældende Lønninger 
og Takster og udredes af Fartøjet. Det samme 
gælder Betaling for Brandvagt ved T øndegods, 
søm arnmeldt i § 28, sidste Stk., hvilken Vagt 
betales af Ladningsmodtageren, respektive Afsen• 
deren. § 41. De foransiaaende Regler for Los• 
ni n g og Ladning af brandfarlige V æd sker og eks• 
piosive Stoffer finder ikke Anvendelse paa Or• 
logsfartojer. § 42. Overtrædelse af ovensiaaende 
Forskrifter bliver at anse med Bøder paa indtil 
400 Kr. - for Overtrædelse af Bestemmelserne 
om Losning og Ladning af brandfarlige Vædsker 
og eksplosive Stoffer dog mindst 25 Kr. - for 
saa vidt de ikke ifølge Lovgivningens Bestem• 
melser medfører større Straf. Den, som ikke kan 
betale de skyldige Bøder, har at afsone samme 
efter Lovgivningens almindelige Regler. Alle Bø• 
der, som hidrører fra Overtrædelse af dette RegJe, 
ment, tilfalder Havnekassen. § 43. Har en 
Overtrædelse af dette Reglement fundet Sted, kan 
Havnemesteren, saafremt han skønner det tilstræk• 
keligt, afgøre Sagen med en Advarsel og ellers 
affordre den paagældende en af ham fastsat Bøde. 
Erklærer Vedkommende sig tilfreds hermed, bort• 
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1930 falder Sagens videre Forfølgning, medens den 
22. Juli ellers tilstilles Polttimesteren og behandles da 

som almindelig Politisag. Havnemesteren giver 
Indberetning til Havneudvalget angaaende de af 
ham forelagte Bøder og har iøvrigt med Hensyn 
til denne Virksomhed at rette sig efter Havne• 
udvalgets Ordrer, j fr.§ 3 i Reglement for Forvaltnin• 
gen af Thorshavn Havn. § 44. Det tilstedes in• 
gen, som ifølge dette Reglement har paadraget 
sig Straf eller Erstatningspligt, at rejse bort, forinden 
han har rettet for sig eller stillet saadan Sikker• 
hed, som af Havnebestyrelsen anses for tilstrække• 
lig. Om fornødent skal Havnebestyrelsen være 
berettiget til at holde sig skadesløs i selve Far• 
tøjet med Tilbehør. § 45. Dette Reglement 
træder i Kraft den l. September 1930. Tidligere 
Reglement ophæves. 

25. Juli Bek. (Nr. 267) af Lov om Vragning af Fisk 
paa Færøerne af l. April 1912 med senere 
Ændringer. I Medfør af den Ministeren for 
Handel og Industri ved Lov Nr. 71 af 27. Marts 
1929 tillagte Bemyndigelse er Lov Nr. 69 af l. 
April 1912 om Vragning af Fisk paa Færøerne, 
ændret saaledes som Lov Nr. 178 af l. April1921 
og fornævnte Lov af 27. Marts 1929 medfører 
det, optryk t saaledes : L o v o m V r a g n i n g 
af Fisk paa Færøerne af l. April 
l 9 l 2 m e d s e n e r e Æ n d r i n g e r. § 1. 
Al Klipfisk, som udføres fra Færøerne, og hvis 
Bestemmelsessted er Spanien eller Italien, skal, 
hvad enten den udføres direkte dertil eller over 
andre Pladser, af Vragere under Vragerformænds 
Opsyn vurderes og klassificeres efter Kvalitet. 
Endvidere skal al paa Færøerne ilandbragt Fisk, 
der sælges som Saltfisk til Eksport til Portugal, 
Spanien, Italien eller andre Middelhavslande samt 
de Forenede Stater i Amerika, vurderes og klassi• 
ficeres. Vragerformændene skal ogsaa have Op• 
syn med Fiskens Udskibning, Stuvning og Be• 
handling i Fragtskibene og udstede Befalinger 
desangaaende, hvilke de paagældende er pligtige 
at adlyde. Med hver Fiskeladning skal der følge 
en Vragerformands Attest, der paategnes Kon• 
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nossementerne. Al Fisk, som ilandbringes paa 1930 
Færøerne som Saltfisk, skal ved Ilandbringelsen 25. Juli 
vurderes og klassificeres efter Kvalitet. For 
saa vidt Fisken ved Ilandbringelsen ikke maatte 
være fuldsaltet, vil Vragningen være at ud, 
sætte til et af vedkommende Vragere fast' 
sat Tidspunkt. Endvidere skal der ske Vragning 
af al ikke tidligere vraget Saltfisk, første Gang 
denne sælges paa Færøerne. Vragerne udsteder 
Attest om den stedfundne Vragning. Vrager' 
formanden kan meddele en Vrager Fuldmagt til 
at udføre Hvervet som Vragerformand i sit Sted. 
Der træffes herom nærmere Bestemmelse i det i 
§ 5 nævnte Arbejdsregulativ. Nærmere Regler 
om Vragningen og Varens Behandling baade ved 
Udskibningen og i Fragtskibene fastsættes i et af 
Justitsministeren 1) udstedt Arbejdsregulativ for 
Vragerformændene og Vragerne.2) § 2. Justits' 
ministeren beskikker Vragerformændene, der skulle 
have erhvervet sig Kendskab til Vragning af Fisk 
og .Fiskens Tilvirkning og Behandling, enten ved 
Beskæftigelse som Vrager eller paa anden Maade. 
De skulle underskrive en Løfteformular om, at de 
ville rette sig efter de Bestemmelser, der ere givne 
angaaende deres Virksomhed, og med Flid og 
Nidkærhed opfylde de Pligter, der paahvile dem 
i deres Bestilling. § 3. Følgende Vragerformænd 
skulle straks ansættes og deres Lønninger udredes 
af Statskassen :3) l. Vragerformanden i Thors' 
havn, hvis Distrikt skal omfatte alle Øerne und, 
tagen Suderø ; hans Lønning er 1600 Kr. om 
Aaret, stigende hvert 5te Aar med 200 Kr. indtil 
2000 Kr. Han er tillige Ministeriets Konsulent i 
Sager angaaende Vragning og Tilvirkning af Fisk. 
2. Vragerformanden i Trangisvaag, hvis Distrikt 
skal omfatte Suderø. Hans Lønning er 1200 Kr. 
om Aaret, stigende hvert 5te Aar med 200 Kr. 

l) De Justitsministeren i Henhold til denne Lov tilkom~ 
roende Beføjelser er ved kgl. Resolution af 24. Juni 
1926, jfr. Bekendtgørelse Nr. 185 af samme Dato og 
kgl. Resolution af 30. April 1929, jfr. Bekendtgørelse 
N r. l 02 af samme Dato tillagt Ministeren for Handel 
og Industri. 

2) Regulativ for Vragerformænd af 30. December 1921. 
3) J fr. nu Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 om Statens 

Tjenestemænd § 327. 
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1930 indtil 1600 Kr. Antallet af Vragerformænd kan 
25. Juli forøges ved Bevilling paa Finansloven, i hvilket 

Tilfælde den nødvendige Forandring i deres 
Distrikter bestemmes ved kongelig Resolution. 
§ 4. Paa hvert Fiskeeksportsted beskikker Amt' 
manden efter Vragerformandens Indstilling saa 
mange Vragere, som denne anser nødvendigt. De 
skulle, forinden de begynde deres Virksomhed, 
underskrive en af Justitsministeren foreskreven 
Løfteformular. § 5. Vragertormændenes Diæter 
og Rejseomkostninger samt Vragernes Løn for 
deres Arbejde med Vragningen betales af Klip' 
fiskens Eksportører og af Ejeren af Saltfisk efter 
Regler, der nærmere fastsættes i Vragerformænde, 
nes og Vrageroes Arbejdsregulativ, og udredes 
forskudsvis af Amtsrepartitionsfonden eller en 
anden lokal Kasse. I disse Regulativer skal kunne 
træffes Bestemmelse om, hvorvidt hver enkelt 
Eksportør for sit Vedkommende skal bære disse 
Afgifter, eller om og da paa hvilken Maade der 
skal finde en Fordeling Sted af disse paa samtlige 
Eksportører. l Tilfælde af Uenighed mellem 
de paagældende angaaende Vragerformændenes og 
Vragernes Regninger ifølge nærværende Lov skal 
henholdsvis Amtmanden og Sysselmanden kunne 
decidere med bindende Virkning. § 6. Hverken 
Vragerformændene eller Vragerne maa under 
nogen Omstændighed modtage nogen som 
helst Godtgørelse af de Personer, for hvilke 
Vragningen udføres, af Fragtbaadens Fører eller 
andre, der have noget med Baaden at gøre, und' 
tagen den Betaling, som er foreskreven i denne 
Lov eller i deres Arbejdsregulativer. Heller ikke 
maa de staa i fast Tjenesteforhold til Købmænd eller 
andre, der lade udføre Vragning af Fisk til Eks' 
port eller af Saltfisk § 7. Foruden deres Virk, 
somhed ved Vragning af Klipfisk til Eksport og 
Saltfisk skulle Vragerformændene være pligtige til 
efter Samraad med Amtmanden at rejse om i deres 
Distrikter for at vejlede Folk med Hensyn til 
Behandlingen af Fisk og føre Tilsyn med den. I 
Regulativerne vil der være at træffe Bestemmelse om, 
hvorledes Omkostningerne skulle afholdes. End, 
videre skulle Vragerformændene og Vragerne være 
pligtige til, om det forlanges, og det kan forenes 



Lov om Vragning af Fisk 353 

med deres øvrige Virksomhed, at yde deres Med• 1930 
virken ved Bedømmelsen af Fisk; i saa Fald be• 25. Juli 
tales de af den, der har forlangt deres Medvirken, 
med den i Henhold til § 5 fastsatte Betaling. 
§ 8. Den, der tilsidesætter de i § l fastsatte 
Regler om Vragning af Klipfisk og Saltfisk, maa 
bøde fra 100 til 3000 Kr. til Statskassen. Sager i 
Anledning af disse Overtrædelser behandles som 
offentlige Politisager. § 9. Vragerformænd og 
Vragere straffes for Overtrædelser af denne Lovs 
Bestemmelser i Henhold til den almindelige 
Straffelov. 

Justm. Skr. ang. udenlandske Motor• 21. Aug. 
kørende. Idet man hoslagt fremsender Eksem• 
plarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 9. 
August 1930 om den i Paris den 24:. April 1926 
afsluttede internationale Konvention angaaende Kør• 
se! med l'vlotorkøretøjer og Danmarks Tiltrædelse 
af samme og af Justitsministeriets Bekendtgørelse 
af s. D. om Udstedelse af internationale Køre• 
certifikater og internationale Førerbeviser, skal 
man henlede Opmærksomheden paa, at der i Mod• 
sætning til den tidligere Konvention ikke er taget 
Forbehold med Hensyn til Færøerne, og at Jw 
stilsministeriet under de stedfundne Forhandlin• 
ger har stillet i Udsigt i det Omfang, hvor det er 
muligt, at yde sin Støtte til U ndgaaelse af en 
Kollision mellem Konventionens Bestemmelser og 
den gældende Lovgivning i Tilfælde af, at der 
skulde komme udenlandske Motorkørende til Fær• 
øerne. 

(U tr.) 

L. M. Skr. ang. Dagpenge for Formanden 4. Sept. 
for Overudskiftningskommissionen. - - -
angaaende Fastsættelse af Dagpenge og Godt• 
gøreise for Dommeren som Formand for Over• 
udskiftningskommissioner i Henhold til § 59 i 
Lov for Færøerne Nr. 125 af 20. April !926 om 
Udskiftning skal man til Efterretning og videre 
Bekendtgørelse for Dommeren meddele, at Mini• 
steriet kan tiltræde, at der tilstaas Dommeren som 

ll-23 



354 L M, Skr. ang. Dagpenge \'cd Ovcrudskiftningsk. 

1930 Formand for Overudskiftningskommissionen Dag• 
4. Sept. penge efter Reglerne i Justitsministeriets Bekendt• 

gøreise Nr. 110 af l. April 1922 om Time• og 
Dagpenge m. v. for Tjenestemænd under Justits•. 
ministeriet med Undtagelse af Fængselsvæsenet, 
samt at den Dommeren tilkommende Godtgørelse 
fastsættes af Ministeriet efter en gennem Amtet 
modtagen Indstilling fra Dommeren efter Tilende• 
bringeisen af hver Overudskiftning, hvorved 
der blandt andet meddeles Oplysning om hvor• 
mange Dage, der er medgaaet til Aastedsmøder 
og til Rejsedage, samt hvormange Timer, der er 
medgaaet ved Sagens Behandling i Hjemmet.') 

(U tr.) 

15. Sept. Lagtingsbesl. ang. Dagpenge til Medlem• 
mer af staaende Udvalg. Medlemmer af Ud, 
valg, der fungerer mellem Samlingerne, Skole• 
direktionen og Kirkeinspektionen, oppebærer 6 
Kr. i Dagpenge for hver Mødedag ; der!10s oppe bæ• 
rer Medlemmer, der bor udenfor Thorshavn, 6 
Kr. for hver Dag, de paa Grund af Rejse er nød• 
sagede til at være borte fra deres Hjem og des• 
uden godtgøres dem direkte Rejseudgifter, alt efter 
Regning, anvist af Amtet. Disse Udgifter af• 
holdes af Telefonvæsenet, forsaavidt angaar Drifts• 
udvalget for samme, medens Udgifterne iøvrigt til 
siaaende Udvalg (medregnet Skoledirektionen og 
Kirkeinspektionen) afholdes af Amtsrepartitions' 
fonden. 

l. Okt. 

(Lagtingst.) 

Bek. (Nr. 294) om Ændring i den i Lov 
om Folketingsvalg paa Færøerne af 28. 
April 1916 og Lov om Valg til Rigsdagen 
af H. April 1920 indeholdte Fortegnelse over 
Valgdistrikterne paa Færøerne. I Medfør af 
§ 17 i Lov Nr. 127 af 28. April 1916 om Folke• 
tingsvalg paa Færøerne, jfr. § 3 i Lov Nr. 124 af 
28. Marts 1923 om Færøernes Lagting, godken• 
der Justitsministeriet herved efter Indstilling fra 

l) Jfr. L. 111. Skr. 19. Juli 1928 og 23. Jan. 1929. 
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Færøernes Lagting, at der oprettes et særligt Valg• 1930 
sted i Hellerne i Østerø Syssel omfattende Byg• l. Okt. 
den Hellerne. Den i den ovennævnte færøske 
Folketingsvalglov og i Lov Nr. 139 af 11. April 
1920 om Valg til Rigsdagen indeholdte Forteg• 
nelse over Valgdistrikterne paa Færøerne er her• 
efter erstattet af følgende 

Fortegnelse over Valgdistrikterne paa Færøerne.') 

Syssel De til hvert Distrikt 
hørende Bygder Valgsted 

NorderøernelH~ttcrvig og Kirke ... IKi:ke. 
:Svmø ............... jSvmø. 
\Viderejde ........... jViderejde. 
IK vannesund, Mule, i 
' l i Fosaa, Nordeble, , 
l De ble og Nordtofte .INordeble. 
ISkaaletofte, Strand, Aa,! 
l erne, Klaksvig, N ord• l 
, øre, Arnefjord, Skard[ 
! og Haraldssund .... .,Klaksvig. 
1K IK 1 unø ............... 1 unø. 
Troilenæs og MygledaliMygledal. 
]Husum og Sydredal. .j Husum. 

·-~~· ·-,~~-~,,-~,---·-~ 

i 
1G' 1G' Østerø. l JOV .............. ·l JOV. 
IFunding ............. jFunding. 
IFundingsbotn og Eide•! 
' . iEld . 1 vig ................ 1 evig. 
lAndefjord ........... jAndefjord. 
jHeller?e ........... ·!Heller?e· 
!F uglefJord .......... ·1Fuglef]ord. 
lEjde og Lysaa ...... -jEjde. 
' Svinaaer, Nordskaale 

1 
l og .Øre ............ Nor<;Iskaale. 
iLervig .............. jLervig. 
ISydregøte, Gøtegjov, l 
l J':! ordregøte og Gøte•l 
1 ejde .............. -1Gøte. 

l) ]fr. nu ogsaa Bek. Nr. 251 af 17. Okt. 1931. 
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Syssel j De til hvert Distrikt 
j hørende Bygder Valgsted 

Østcro iskibenæs, Solmunde• l 
(Fortsat) l fjord og Lamhauge ... Solmundefjord 

iSkaale og Skaalebotn ·ISkaale. 
;Glibre og Saltangeraa.Glibre. 
!Saltnæs, Tofte, Næs ogl 
i ~ ve':ig ............ ·IT ?fte .. 
;Rtdevtg ............. 

1
Rtdevtg. 

jStrænder ........... ·IStrænder. 

-~----~Morsl<~a::s:~~e~Ie.træ~~~~r::.__ 
. 

Nordstromø IT jørnevig ........... fTjørnevig. 
Haldersvig .......... jHaldersvig. 
jLangesand og Gjanoyri'Langesand. 
!K valvig ............. !Kvalvig. 
!Saxen ............... !Saxen. 
IThorsvig ............ [Thorsvig. 
!Vestmanhavn, Vaalen l 
! og Næsset .......... iVestmanhavn. 
IKvivig, Stykket, Lej• l 
l num, SkælJing og l 
l Gjoven ............. l K vi vig. 
IKaliefjord udenfjords l 
l og indenfjords med l 
l Signebø ........... ·iKollefjord. 
! • 

~··-·~--·~·--··-·-··-~·-·-·~-·~·--~ -· .. -·~ 

Sydstrømo. Kaibak og Sund ..... !Kalbak. 
:Thorshavn, H videnæs,i 
l Højvig, Arge og l 

Nordredal .......... ,Thorshavn. 
iSydredal, Velbestad ogi 
l Kirkebø ........... ·IVelbestad. 
,Nolsø ............... ;Nolso. 
jHestø og Kolter ..... IHestø. 
l ! 

-~-~-- -~~---~----" -~-~"·--~-~--~~~"·--

Vaagø. ISandevaag ........... ISandevaag. 
ISldtenæs ............ jSl~ttenæs. 
;Mtdvaag ............ 1Mtdvaag. 



Syssel 

Vaagø 
(Fortsat) 

San dø. 

Suderø. 
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De til hvert Distrikt 
! horende Bygder Valgsted 

isørvaag ............. lsørvaag. 
:Bø .................. !Bø. 
!G aasedal og Vigum .. !G aasedaL 
jMyggenæs .......... ·IMyggenæs. 

l 

i i 
jSkopen ............. jSkøpen. 
!Sand . . . . . . . . ...... :Sand. 
lSkaalevig. . . ........ !Skaalevig. 
!Husevig, Dal og Skar'j . 
1 venæs ............ ·iHusevJg. 
jSkuo og Støre Di mon. jSkuo. 
! l ,.. -~--~,-~~· 

!Sandvig ............. !Sandvig. 
/Kvalbø .............. iKvalbø. 
IFrodebø, Tveraa, Tran'! 
! gisvaag og Ordevig .. IT veraa. 
jFamien .............. IFamien. 
!Parkere og Næs,Por'i 
l kere .............. ·IPorkere. 

1Hove ............... !Hove. 
IVaag, Øgrum og 1 

, Lopra ............. jVaag. 
lVigerbirge og SumbøjSumbø. 
l l 

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft. 

1930 
l. Okt. 

K. M. Skr. (til Sjællands Biskop) ang. 4. Okt. 
Autorisation af færøsk Ritual. Idet Ministeriet 
hoslagt paany fremsender det med Deres Høj, 
ærværdigheds Skrivelse af 4. August hertil tilbage' 
sendte F arslag til Oversættelse til Færøsk af Ritu' 
alerne til Brug ved Daab, Altergang, Vielse, 
Konfirmation og J ordspaakasielse, skal man med 
Henvisning til Bestemmelsen i § 23 sidste Stykke 
i kgl. Anordning af 21. Januar 1925, hvorved Lov 
om Menighedsraad af 30. Juni 1922 sættes i Kraft 
paa Færøerne, anmode deres Højærværdighed om 



358 K. />1. Skr. ang. færøsk Ritu.1! 

1930 at ville forsyne de foreliggende Ritualoversættelser 
4. Okt. med deres Autorisation, saaledes at det færøske 

Ritual vil kunne bruges ved Gudstjenesterne i 
det Omfang og paa de Vilkaar, som er fastsat i 
nævnte § 23, hvilket vil sige ved hveranden 
Højmessegudstjeneste i et Kirkeaar, naar Sporgs• 
maalet om Brugen har været forhandlet paa et 
Menighedsmøde og fundet dettes Tilslutning, og 
Menighedsraadet har taget Beslutning herom, samt 
Sognepræsten er enig deri. Det tilføjes, at Mini• 
steriet dog finder, at Sproget ved Daab, Altergang 
og Konfirmation bør følge det Sprog, hvori 
Prædikenen ved den paagældende Gudstjeneste 
holdes. Endvidere bifaldes det, at det autorise• 
rede færøske Ritual bruges ved kirkelige Hand• 
linger udenfor Gudstjenesten, saafremt de paagæl• 
elende, for hvem Handlingen udføres, fremsætter 
Begæring derom og Præsten er i Stand til og 
villig til at benytte det færøske Sprog. Sluttelig 
tilføjes, at Ministeriet forventer, at Arbejdet ved• 
rørende Oversættelsen af Salmebogens prosaiske 
Del til Færøsk fremmes, saaledes at fornøden 
Ausorisation kan meddeles, 

(U tr.) 

6. Okt. Regulativ for Vedligeholdelse af offentlige 
Veje paa Færøerne. (Vedtaget af Lagtinget). §l. 
I Henhold til§ 19 i Landkommunalloven af 28. Fe• 
bruar 1872 paahviler det Forstanderskaberne for Kom• 
munens Regning at sørge for, at Veje og Broer for• 
svarligt vedligeholdes. Inden hvert Aars 15. Juli ind• 
sender Forstanderskaberne til Lagtinget en Opgørelse 
over, hvad der i det forudgaaende Kalenderaar er 
anvendt af Penge eller Pligtarbejde til Vedlige• 
holdelsen. Lagtinget kan af økonomisk Fond yde 
Tilskud til en enkelt Kommune eller flere i For• 
ening til Anskaffelse af Skærveknusere, andre 
større Vejredskaber og T ramler, n a ar saadant 
skønnes nødvendigt, for at Kommunerne kan op• 
fylde deres Vedligeholdelsespligt. - Tilskud kan 
ogsaa gives til Anskaffelse af Sneplove, hvor saa• 
dan! skønnes nødvendigt. § 2. I alle Kommu• 
ner, der gennemskæres af Landeveje (Statsveje), 
udføres det daglige Tilsyn af en af Forstander• 
skabet dertil antaget Vejmand. Hvor Forholdene 
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gør det muligt, kan to eller flere Kommuner være 1930 
fælles om en Vej mand. Denne skal efterse Vejene 6. Okt. 
saaledes, at han mindst cen Gang ugentlig har 
befaret ethvert Stykke af alle Landeveje i Kommu• 
nen. Ved Eftersynet paaser denne, at Vejene 
aldrig bliver gennemkørt, saaledes at det under 
Dæklaget liggepde blødere Materiale (Muld eller 
blødt Ler) kommer op i Vejens Overflade. Ved 
Eftersynet repareres Hjulspor og Huller. Hvis 
Vejen trods det stadige Tilsyn bliver gennemkort 
enkelte Steder, maa a l t d e t b l ø cl e M a t e ' 
r i a l e - Slam, Ler, o. s. v. - fjernes, og Hullet 
maa fyldes med god Vej fyld. saasom skarpt Grus, 
Skærver eller smaa Sten. Store Sten maa kun 
anvendes som Bundlag. Over fyldet anbringes 
sædvanligt Dækmateriale, - Singels, Grus o. L 
§ 3. Alle Grøfter ved Vejen maa oprenses, saa 
ofte det er nødveneligt for at sikre uhindret Afløb 
til Stenkisterne uneler Vejen og mindst en Gang 
om Aaret. Stenkisterne efterses paa lignende 
l\1aade, renses og repareres. H vor Grøftesider og 
Bund er bevokset, maa Grøfterne opstikkes. § 4. 
Forstanderskabet sørger for, at der til Brug ved 
mindre Reparationer langs Vejen med passende 
Mellemrum fineles henlagt Bunker af Vejmateriale, 
som Vejmanelen kan tage af. § 5. De Lande• 
veje, der er anlagt som Grusveje uden Paklag af 
Sten og derfor ikke er tilstrækkelig modstands• 
dygtige overfor tungere Automobilkørsel, bor 
efterhaanden i Forbindelse med foretagelse af 
Hovedreparationer af ge1memkorte V eistrækninger 
forsynes med et Paklag af Haandsten, der derefter 
dækkes med mindre Skærver (Singels) og Grus, 
saalecles at Vejbanen faar en jævn Overflade. 
Vejbanen skal enten have Hældning inelad til 
Vejgrøft eller have passende Oprunding, saaledes 
at Vanelet ikke kan blive siaaende paa Vejbanen, 
men straks løber af. Hvis der ikke findes Vende• 
og Vigepladser i tilstrækkeligt Omfang, bør 
Kommunen efterhaanden indrette disse paa de af 
Amtet efter forslag af den Tilsynsførenele (jfr. § 
10) fastsatte Steder. § 6. Efter nærmere Anord• 
ning af Amtsingeniøren anbringes der af Kom• 
munen Nummersten langs alle Laneleveje for hver 
Kilometer, mærkede l km, 2 km o. s. v. Væltede 
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1930 eller fjernede Afvisersten bringes snarest paa 
6. Okt. Plads eller erstattes om fornødent med nye, § 7. 

Broernes Jernrækværker maa efterses mindst e en 
Gang aarligt og males i fornødent Omfang. § 8. 
De offentlige Køreveje, der ikke er Landeveje 
(Statsveje), vedligeholdes af Kommunen. De for 
Landeveje foreskrevne Regler kommer til Anvcn• 
deJse med de fornødne Lempelser, saaledes at 
Reparationer og Tilsyn afpasses efter Vejens Brug. 
§ 9. Tilsynet med Landevejenes Vedligeholdelse 
føres paa Lagtingets Vegne af Amtsingeniøren 
eller en anden dertil af Lagtinget beskikket Til• 
lidsmand. Den Tilsynsførende befarer Lande• 
vejene 2 Gange om Aaret, nemlig i Marts-April 
og i Oktober-November Maaneder, og sender 
snarest muligt derefter Indberetning til Amtet 
angaaende Vejenes Tilstand, ledsaget af Forslag 
til Paalæg om Reparationer og øvrige Arbejder, 
som bør udføres, for at Vejene kan være i for• 
svarlig Stand. Ved Befaringen skal den af Kom• 
munen ansatte Vejmand være tilstede og samtidig 
afgive Forklaring om den Tilstand, hvori de andre 
offentlige Veje i Kommunen befinder sig. Hvis 
Lagtingets Tilsynsførende efter den aflagte For• 
klaring, eller hvad der iøvrigt er ham bekendt om 
Forholdene, maa antage, at der findes Mangler ved 
disse andre offentlige Veje, synes disse samtidig. 
I Indberetningen til Amtet refereres Vejmandens 
Forklaring, og hvad den Tilsynsførende derefter 
har foretaget. § 10. Saafremt Forstanderskabet 
ikke inden en af Amtet fastsat Frist har udbedret 
de udsatte Mangler, kan Amtet paa Lagtingets 
Vegne lade disse udbedre for Kommunens Reg• 
ning, jfr. § 19 i Landkommunalloven. Meddelelse 
sendes herom til Lagtinget til Afgørelse af Spørgs• 
maalet om, hvorvidt der i Anledning af Forsøm• 
melsen skal gøres Ansvar gældende mod For• 
standerskabets Medlemmer i Medfør af Landkommu• 
nallovens § 34,. § il. De foran fastsatte Regler 
gør ingen Ændring i den Sysselmændene paa• 
hvilende Pligt til i Begyndelsen af J u li Maaned 
hvert Aar at sende Indberetning til Amtet om 
Tilstanden af Veje, Broer og Landingssteder i 
Sysselet. Disse Indberetninger forelægges Lagtin• 
gel samtidig med de i § Il omhandlede Oplys• 
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ninger og de af den Tilsynsførende afgivne Ind• 1930 
beretninger. § 12. Landevejene skal vedligehol• 6. Okt. 
des saaledes, at de hele Aaret er farbare for 
Automobiler med den i Lovgivningen foreskrevne 
Maksimumsvægt For andre offentlige Veje og i 
ekstraordinære Tilfælde for Landevejenes Ved• 
kommende kan Kommunerne ved Tøbrud i indtil 
5 Dage ad Gangen fastsætte, at Automobilkørsel 
og anden Kørsel kun maa finde Sted med Post 
og Passagerer. Lignende Bestemmelse kan træffes 
i Anledning af Hovedreparationer, men der 
bor stræbes hen til, at Passage kan ske ogsaa 
under Hovedreparationer. Forstanderskabets 
Bestemmelser om midlertidig V cjlukning ind• 
berettes straks til Amtet, der kan ophæve Be• 
stemmelserne. Lukningen bekendtgøres ved For• 
standerskabets Foranstaltning ved Opslag i alle de 
Kommuner, der har Kørevej i Forbindelse med 
det lukkede Vejstykke. § 13. Kommunerne er 
berettigede til, hvis Kørselen paa Landeveje hindres 
af Sne, at lade foretage Snekastning enten som 
Pligtarbejde eller for Kommunens Regning under 
Tilsyn af Vejmanden som Formand. Hertil ud• 
fordres dog ensstemmig Beslutning i Forstander• 
skabet. § 14. Nærværende Regulativ træder i 
Kraft l. Januar 1931 og forelægges til Revision 
for Lagtinget i dets Samling 1935. 

Havne• og Brotakst for Thorshavn Havn. 13. Okt. 
l. S k i b s a f g i f t e r. A. H a v n e p e n g e. 
l. F u l d e H a v n e p e n g e. a. Ethvert regi• 
strerinr;spligtigt Fartøj og ethvert andet Fartøj 
over 10 Registertons Netto, der indkommer i 
Thorshavn Havn, skal, med nedennævnte U n d• 
tagelser, hvad enten det er bestuvet med Gods, 
ballastet eller tomt, betale i Havnepenge : 20 Øre 
pr. Netto Ton. b. Samme Afgift betales af Far• 
tøjer, der ankrer paa Reden, for saa vidt de fra 
Land indtager eller til Land afskiber Varer. Af, 
giften beregnes af hele Tons, saaledes at Brøker 
under 0,5 Ton bortkastes, hvorimod 0,5 Ton og 
derover ansættes til l Ton. c. Ikke•registrerings• 
pligtige Dæksfartøjer af under 10 Registertons 
Netto, der anløber Havnen, betaler en aarlig Af, 
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1930 gift af 3 Kr., der erlægges ved det første Anløb 
13. Okt. i Kalenderaaret. 2. D e l v i s F r i t a g e l s e f o r 

H a v n e p e n g e. a. Fartøjer, som flere Gange 
i samme Kalcndcraar anløber Havnen, erlægger 
kun fulde Havnepenge den første Gang, de i 
Aarets Løb betales, derefter 1 h Havnepenge ind• 
til 20 Anløb og for yderligere Anløb i Aaret '/• 
Havnepenge. For Ruteskibe kan Thorshavn 
Byraad med Justitsministeriets Godkendelse af• 
slutte særlig Overenskomst. b. Indenlandske 
Fiskerskibe erlægger kun Havnepenge 3 Gange i 
hvert Kalenderaar. c. Indenlandske Fartøjer, der 
gaar i Kystfart, erlægger knn fulde Havnepenge 
den første Gang, Havnen anløbes i Aarets Løb, 
hvorimod der de øvrige Gange kun svares 1/J 
Havnepenge. Disse Fartøjer kan dog have en 
anden, af Justitsministeriet godkendt, Overens• 
komst med Havnen. d. Skadelidte Skibe, der 
uden at være bestemt efter deres Ladningspapirer 
til Thorshavn Havn losser til Forbliven paa Stedet 
eller indtager Ladning, erlægger kun 1/2 Havne• 
penge, naar det ved Søforklaring eller en af Far• 
tøjets Fører, Styrmand eller Bedstemand under 
Eds Tilbud afgiven Erklæring godtgøres, at det 
paa Grund af Skade, tilstødt Fartøjet eller Lad• 
ning, har været nødvendigt at ændre Fartøjets 
Bestemmelsessted. e. Fartøjer, som anløber Havnen 
for at konservere Ladningen eller paa Grund af 
uklare Pumper, Modvind, Uvejr o. lign., for at 
modtage Ordrer, indtage Ballast, reparere, afbenytte 
Bedding eller kølhales, svarer kun halve Havne• 
penge, naar de ikke samtidig indtager eller ende• 
lig losser Ladning. 3. F u l d s t æ n d i g F r i ' 
t a g e l s e f o r H a v n e p e n g e. a. Alle Staten 
tilhørende Fartøjer, som fører baade Splitflag og 
Vimpel, samt alle til en fremmed Orlogsflaade 
hørende Fartøjer. Af andre Staten tilhørende 
Skibe, som kun fører Splitflag med eller uden 
særligt Mærke, er alene Fyr• og Vagerfartøjer, 
Fiskerikontrollens og Biologisk Stations Fartøjer 
samt Statstelegrafvæsenets Kabelskibe og Statens 
Uddybningsmateriel fritaget. b. De «Det Røde 
Kors» tilhørende Hospitalsskibe i Krigstilfælde, 
Skoleskibe, for saa vidt de ikke anløber Havnen 
for at indtage eller udlosse Ladning (danske 
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Skoleskibe skal være anerkendt som saadannc af 1930 
Ministeriet for Søfart øg Fiskeri; fremmede S køb n. Okt. 
skibe bør i Tvivlstilfælde anerkendes som saa• 
danne af en konsulær Repræsentant for vedkom• 
kende Land), de «Kommissionen for internationale 
Havundersøgelser» tilhørende Fartøjer. c. Alle 
Fartøjer, der har Certiflcat som Lystfartøjer, 11aar 
de ind' eller udgaar i Lystsejlads. d. Skadelidte 
Fartøjer, der ikke er bestemt efter deres Ladnings' 
papirer til Thorshavn Havn, og som ikke indtager 
eller endelig losser Ladning, naar det ved Sø• 
forklaring eller ved en af Fartøjets Fører, Styr' 
mand eller Bedstemand derom under Eds Tilbud 
afgivet Erklæring godtgøres, at det paa Grund 
af Skade, tilstødt Fartøjet eller Ladningen, har 
været nødvendigt at ændre Fartøjets Bestemmelses' 
sted. e. Fartøjer, der, efter at have forladt Hav' 
nen, atter paa en og samme Rejse, uden i Mellem' 
tiden at have anløbet nogen Havn udenfor Færøerne, 
anløber Thorshavn. f. Flydende Materiel, der 
anvendes af Havnen ved Opmudring, Ombygning 
o. s. v., dog kun for saa vidt angaar Arbejder, 
som Havnen lader udføre uden Entreprenørs 
Mellemkomst eller ved Entreprenører, hvem der 
kontraktmæssig er forbeholdt Afgiftsfrihed. g. 
Fartøjer, der udelukkende anløber Havnen for at 
rette Kompasser, søge Lægehjælp, skifte Mand' 
skab, ilandsætte syge, Lig eller skibbrudne samt 
optage eller ilandsætte Lods. Afgiftsfritagelsen 
bortfalder dog, naar Opholdets Varighed strækker 
sig over 2 Døgn, Helligdage ikke medregnet. 
B. B a Il a s t p e n g e. Saavel af indenbys som 
af udenbys Fartøjer betales - foruden eventuelle 
Havncpenge og andre Skibsafgifter - i Ballast• 
penge 10 Øre pr. Ton af Fartøjets Netto• Tonnage, 
naar de under deres Henliggen i Havnen eller ved 
Kaj eller Bro indtager eller udlosser Ballast. 
C. A n d r e S k i b s a f g i f t e r t i l H a v n e n. 
l. Broafgift samt Losse' og Lade' 
p e n g c. Ethvert registreringspligtigt Fartøj og 
ethvert andet Fartøj over 10 Registertons Netto, 
der lægger til ved Havnen tilhørende Kaj eller 
Bro, betaler e n t e n a. i B r o a f g i f t pr. 
Døgn eller Dele af Døgn 5 Øre pr. Registerton 
Netto. V ed Døgn forstaas Tidsrummet fra M id• 
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1930 nat til Midnat, dog saaledes at et Tidsrum af 
13. Okt. indtil 8 Timer ikke kan regnes for mere end cet 

Døgn, c Il e r b. i L o s s e ' o g L a d e p e n g e 
30 Øre pr. Ton (l Ton •= 1000 kg) af Gods, 
der losses eller lades, medens Fartøjet ligger ved 
Havnens Kajer eller Broer. Af de paagældendc 
Afgiftsberegningsmaader vælges den, der giver 
Havnen den største Indtægt. c. Af Gods, der 
losses eller lades, medens Fartøjet ligger ved 
Havnens Bøjer eller Fortøjningskæder eller paa 
Siden af andet ved Havnens Kajer, Broer, Bøjer 
eller Fortøjningskæder .liggende Skib, betales 20 
Øre pr. Ton (l Ton = 1000 kg). Denne Afgift 
betales ogsaa af Gods, der losses fra eller indlades 
i Fartøjer, der ligger opankrede indenfor Havne• 
grænsen. De overfor under a., b. og c. omhand• 
lede Afgifter, der beregnes af hele Tons, saaledes 
at Brøker under 0,5 Ton bortkastes, hvorimod 
0,5 T o n og derover regnes for l T o n, betales 
ikke for Skibsfornødenheder til Skibets eget Brug. 
d. Lægtere, Pramme og andre Fartøjer, som be• 
nyttes til Transport indenfor Havnens Grænser, 
betaler en halvaarlig Afgift af 5 Kr. pr. Fartøj. 
Denne Afgift erlægges halvaarsvis forud hver l. 
Januar og l. Juli paa Havnemesterens Kontor. 
2. Delvis Fritagelse for Losse• og 
L a d e p e n g e. a. For alt Gods, der indføres 
fra Havne udenfor Færøerne til Omladning til 
andre Pladser paa Færøerne, betales kun Losse• 
penge for lndgaaende og intet for Udgaaende. 
b. De under A. 2. d. og e. nævnte Fartøjer 
betaler kun halve Losse• og Ladepenge. 3. D e l ' 
v i s F ri t a g e l s e f o r B r o a f g i f t. De under 
A. 2. e. nævnte Fartøjer betaler halv Bro• 
afgift, naar de ikke indtager eller losser Ladning. 
Saafremt Losning eller Ladning finder Sted, betales 
Losse• og Ladepenge efter C. 2. b. og ingen Bro• 
afgift. 4. Delvis Fritagelse for Losse• 
o g L a d e p e n g e s a m t B r o a f g i f t. a. Ved• 
rørende Lagtingets Kystfartøj o. lign. Fartøjer, 
der gaar i regelmæssig (planmæssig) Kystfart, 
kan Thorshavn Byraad med Justitsministeriets 
Godkendelse afslutte særlig Overenskomst. b. 
For Fartøjer, der, efter at have forladt Havnen, 
atter een eller flere Gange paa een og samme 
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Rejse uden i Mellemtiden at have anløbet nogen 19.30 
Havn udenfor Færøerne anløber Thorshavn, bliver 13. Okt. 
samtlige Anløb at betragte som eet Anløb, saaledes 
at Broafgift i Henhold til Pkt. I. C. l. a. kun erlægges 
een Gang under en saadan Rejse, nemlig for det 
længste Ophold. Saafremt Pkt. l. C. l. b. i 
Henhold til de paagældende Regler om Største• 
indtægt for Havnen kommer til Anvendelse i 
Stedet for I. C. l. a., bliver Losse' og Ladepenge 
at beregne efter Mængden af det samlede Gods, 
der losses eller lades i Thorshavn under en saa' 
dan Rejse. 5. F u l d s t æ n d i g F r i t a g e l s e 
for Losse• og Ladepenge samt Bro• 
a f g i f t. De under A. 3. a., b. og c. nævnte 
Fartøjer. D. A f g i f t e r f o r B r u g e n a f d e 
Havnen og private tilhørende For• 
t ø j n i n g s k æ d e r ( M o r i n g e r ). a. F o r 
Benyttelsen af Havnens Skibsfortøjningskæder 
betales følgende Afgifter: l. For Brugen af 
hver T ømme betales i Almindelighed pr. Døgn 
eller Dele af Døgn 8,00 Kr. for de første 10 Døgn 
og derefter 4,00 Kr. pr. Døgn for Resten af den 
Tid, T ørnmen benyttes. 2. Fiskerskibe betaler 
dog for Brugen af en T ømme for Tiden fra l. 
Marts-l. November pr. Døgn eller Dele af Døgn 
4,00 Kr. i de første 10 Døgn og derefter 2.00 Kr. 
pr. Døgn i Resten af Tiden, medens der for Tiden 
fra l. November til l. Marts betales 2,00 Kr. pr. Døgn 
eller Dele af Døgn. b. For Benyttelsen af Hav' 
nens Baadførtøjningskæder betales følgende Af, 
gifter: For hver Tømme for: l Aar 75,00 Kr., for 
1/2 Aar 45 Kr., for 1/< Aar 30 Kr. og for kortere 
Tidsrum for hvert Døgn 0,50 Kr. Lossebaade 
betaler 45,00 Kr. aarlig pr. T ømme. c. H vis et 
Fartøj ved at benytte en Fortøjning optager 2 
eller flere T ømmer, erlægges tillige Afgift for 
saadanne efter foransiaaende under D. a. l. anførte 
Takster. d. I aarlig Afgift for private Fortøj• 
ningskæder betales af Kædens Ejer 10,00 Kr. pr. 
T ømme af Skibsfortøjninger, 5,00 Kr. pr. T ømme 
af Motorbaadsfortøjninger, 2,50 Kr. pr. T ømme 
af Lossebaadsfortøjninger. I aarlig Afgift for 
Fortøjningsstabher betales 25 Øre pr. Stabbe. 
Vedrørende Fortøjningsafgift for Lagtingets Kyst' 
fartøj og lignende Fartøjer, der gaar i regelmæssig 
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1930 (planmæssig) Kystfart, kan Thorshavn Byraad 
n. Okt. med Justitsministeriets Godkendelse afslutte særlig 

Overenskomst. Il. V a r e a f g i f t. For Beregning 
og Erlæggelse af Afgifter af Varer (Genstande) 
gælder følgende Regler: A. A l m i n d e l i g e 
B e s t e m m e l s e r. l. Afgiften betales for Ind• 
og U dgaaende af alle Varer, som losses eller 
lades eller paa anden Maade sø• eller landsættes fra 
Fartøjer, der henligger ved Kaj eller Bro, i Hav• 
nen eller paa Reden. Vareafgiften beregnes efter 
den V ægt, det Maal o. s. v., som er anført i 
Skibspapirerne, saaledes at Bruttovægten følges, 
hvor den kendes, og Nettovægten kun tages til 
Følge, hvor hin ikke foreligger. 2. Saafremt en 
Vare kan henføres til forskellige Afgiftssatser, 
bliver den Afgift at vælge, som er fordelagtigst 
for Yderen. Af Kolli med blandet Indhold be• 
regnes Afgiften efter den Vare, der svarer den 
højeste Afgift efter Vægt. Til alle «andre Varer» 
henregnes alle Varer, der ikke falder ind under eller 
kan henføres under de i nedensiaaende Takster særlig 
nævnte Varer. B. D e l v i s F r i t a g e l s e f o r 
V a r e a f g i f t. l. Varer og Genstande, der i 
Henhold til Ladningspapirerne har været indført 
til Thorshavn, og for hvilke der altsaa er erlagt 
Vareafgift for Indgaaende, er fritaget for Vare• 
afgift for Udgaaende, saafremt de atter udføres. 
Dette gælder, hvad enten Varerne i Thorshavn 
har været underkastet særlig Bearbejdning eller ej. 
2. Alle Varer, som er indbragt eller oplosset fra 
Fartøjer, der ikke efter deres Ladningspapirer er 
bestemt til Thorshavn Havn, er fritaget for Vare• 
afgift for U dgaaende, n a ar der foreligger de i 
Afsnit I. A. 2. d. eller 3. d. foreskrevne Bevislig. 
heder for en Fartøjet eller Ladningen tilstødt 
Skade, og Varerne ved Losningen angives til 
søværts Udforsel. 3. Samme Fritagelse ydes 
ogsaa Varer og Genstande, som det er nødvendigt 
at oplosse eller midlertidig omlade for at konser• 
vere dem eller paa Grund af, at Skibet er ind• 
kommet med uklare Pumper, Slagside o. s. v., 
alt forudsat, at Varerne atter indtages i det samme 
Fartøj. 4. For Varer og Genstande, der ind• 
føres fra Havne udenfor Færøerne, og som ifølge 
Ladningspapirerne er bestemt til Udførsel til andre 
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Pladser paa Færøerne, betales kun 1/2 Vareafgift 1930 
for lndgaaende og intet for Udgaaende. 5. Raa· 13. Okt. 
fisk, Saltfisk og Klipfisk er fritaget for Vareafgift 
for lndgaaende. C. F u l d s t æ n d i g t r i t a' 
g e l s e f o r V a r e a f g i f t. l. Kul, Olie, P e• 
troleum, Ankere, Kæder, Tovværk, Skibssegl, 
Skibsproviant og lignende Skibsfornødenheder, der 
udleveres til Fartøjets eget Brug. 2. Sømærker, 
naar de ikke forsendes som Handelsvare. 3. 
Post• og Rejsegods, herunder Cykler, naar de 
medbringes som Rejsegods. 4. Varer øg Materiel 
til Havnens eget Brug, dog kun for saa vidt a1v 
gaar saadanne Varer og Materiel, som ind• eller 
udføres uden Entreprenørers Mellemkomst eller 
ved Entreprenører, hvem der kontraktmæssig er 
forbeholdt Afgiftsfrihed. 5. Varer og levende 
Dyr, som er bestemt til at udstilles ved offentlige 
Kunst•, Industri•, Landbrugs•, Fiskeri• eller Sofarts• 
Udstillinger i Danmark, Island, Finland, Norge 
eller Sverige, eller som efter at have været udstil• 
let atter bliver tilbagesendt - alt dog kun for 
saa vidt det godtgøres, at Genstanden virkelig er 
bestemt til den paagældende Udstilling, og at der 
ved Tilbageførelsen foreligger Attest fra vedkom• 
mende Udstillingskomite om, at Genstandene har 
været udstillede og ikke under U cistillingen er 
blevet solgt eller paa anden Maade afhændet. 
6. Varer, der har været indladet i et for U dgaa• 
ende klareret eller dog til Afgang bestem t F art øj, 
men som atter, forinden Fartøjet har forladt 
Havnen, eller hvis det inden 3 Gange 24 Timer 
vender tilbage uden i Mellemtiden at have an• 
løbet andet Sted, losset eller ladet - oplosses 
eller omlades i andet Fartøj. 7. Varer, der losses 
fra eller indtages i Krigsskibe, ogsaa naar de hen• 
Jigger paa Reden, saafremt Varerne tilhører de 
paagældende Skibe. 8. Kister med Menneske• 
lig. 9. Varer, der overlosses eller arnlades fra 
Fartøj til Fartøj, for saa vidt angaar Varer, der 
er bestemt til andre Pladser paa Færøerne end 
Thorshavn. D. T a k s t e r. Taksterne er angivet 
i Øre og, hvor anden Enhed ikke er angivet, pr. 
100 kg. l. Apotekervarer 250, dog mindst pr. 
Kollo 100. 2. Automobiler pr. Stk. 2000, Auto• 
dele pr. 100 kg. 100, dog mi11dst pr. Kollo 25, 
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1930 2. a. Benzin, Cocosolie, Sovaolie, Tran, Hval• 
13. Okt. olie o. lign. Olie pr. T onde 50. b. Petrolenm, 

Tjære, Karbolineum 40. c. Raaolie, Asfalt, Beg, 
Carbid i T romlcr, Gasflasker, Syreballoner 25. 
4. Baade: 4 Mandsf. 100, 6 Mandsf. 150, 8 
Mandsf. 200, 10 Mandsf. 250, 12 Mandsf. 300, 
Baade med Dæk pr. Tons•Drægtighed 200. 
5. Cement og Kalk i Tdr. og Sække pr. 100 
kg. 10, i Daaser og anden Emballage 50. 6. 
Cykler pr. Stk. 100, Cykledele pr. 100 kg. 100, 
dog mindst pr. Kollo 25. 7. Dyr, Kød m. m.: 
a. Heste, Føl og Hornkvæg pr. Stk. 100. b. 
Faar, Geder, Kalve, Kid, Lam, Svin og Grise, pr. 
Stk. 25, Harer og Gæs pr. Stk. 5. c. Kød pr. 
100 kg 100. 8. Fade tomme, Petroleums, Tran• 
m. m. for Indgaaende pr. Stk. 10. 9. Fajance, 
Glasvarer, Pottemagerarbejde o. l. 100. 10. Farve• 
varer, Malervarer, Fernis og Lakfernis 75. 11. 
Fisk: a. Raafisk eller Klipfisk og andre fær• 
øske Produkter for Udgaaende 25. b. Saltfisk, 
Rogn og Lipper o. dsl. for Udgaaende 15. 12. a. 
Flyttegods pr. m3 160, eller pr. 100 kg 50. b. 
Møbler som Handelsvare pr. m3 320, eller pr. 
100 kg 100. 13. Foderstoffer 30. 14. Frugt og Grønt• 
sager, frisk eller tilberedt, tørret eller konserveret, 
samt konserveret Mælk, Fløde og Hermetik 60. 15. 
Gødningsstoffer 20. 16. a. Jern i Stænger, Bjælker, 
Plader, sorte Rør, Kæder, Ankere, Dampkedler og 
lignende 20. b. Jern (galv.) i Stænger og Rør, 
Plader, galv. og ugalv. Stifter og Søm, Hagl, Bly 
og Whire 35. 17. Kloakrør, Væg• og Gulv• 
fliser, uforarbejdede Metaller og Staal samt Støbe, 
gods 35. 18. Jern og Jernvarer i finere Arbejde, 
saasom Isenkram, Angler o. l. 75. 19. Juletræer 
pr. løbende m 10. 20. a. Kartofler og Rugmel 
30. b. Andre Melvarer, Grynvarer, Melis og 
Farin 50. 21. Kolonialvarer, finere Sukkervarer, 
Kaffe m. m. samt Smør og Margarine 60. 22. 
Kolli med uangivet Indhold 100, dog mindst pr. 
Kollo 30. 23. Kul, Kokes, Briketter o. l. 6. 
24. Maskiner, herunder Motorer og Maskindele 
100. 25. Manufaktur, Textil, Bomulds• og 
Gummivarer, Skotaj og Olietøj pr. m3 500, pr. 
Kbf. 15, pr. 100 kg. 150. 26. Mineralvande 100. 
27. Mursten 6. 28. Mælk og Fløde, færøsk 10. 
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29. a. Pap alm. og Tagpap samt Papir, Makulatur, 1930 
Papirsposer, Asbest 50. b. Papir i finere Sorter, 13. Okt. 
Bøger o. l. 100. 30. a. Salt, løs 5. b. Salt i 
Sække (Smørsalt o. l.) IO. c. Salt i Pkr. og 
anden Emballage samt Soda og Sæbe 25. 31. 
Sand og Grus 3. 32. Sejl og Sejldug, Sække• 
lærred (Hessian) og Tovværk, Fiskeliner, Net, 
Redningsbælter, Kork, Capok, Linoleum 100. 
33. Spirituosa, Vine og Sprit, ogsaa denatureret 
150, dog mindst (ogsaa i Omladningstilfælde) pr. 
Kollo 75. 34. Sprængstoffer og Patroner, Ge• 
værer og andre Skydevaaben 100, dog mindst pr. 
Kollo 50. 35. Saltkod i Tdr. pr. Stk. 50. 36. 
Tobak, Røgtobak, Cigarer, Cigaretter, Skraatobak 
m. m. 200. 37. Tvist og anden Pudsetvist 50. 
38. a. Tømmer og Træ, saavel uforarbejdet som 
forarbejdet pr. m3 60. b. Lister, Vinduer, Døre, 
Søjler o. lign. 100. 39. Øl 100. 40. Galanteri 
og Kortevarer pr. m 1 500, pr. 100 kg 200, dog 
mindst pr. Kollo 100. 41. Alle andre Varer pr. m3 

320, pr. 100 kg 100, dog mindst pr. Kollo 50. Mini• 
mumstakst pr. Kollo 25, Minimumstakst i Omlad• 
ningstilfælde pr. Kollo 15. Alle ældre T akstbestem• 
melser ophæves. Denne Takst approberes til at 
gælde indtil den 31. Marts 1935. 

Justm. Skr. ang. Affattelse af Sundheds• 21. Okt. 
vedtægter paa Fæs:øsk. Af Amtets Skrivelse af 
7. August 1930 - - - fremgaar det, at Færøernes 
Lagting i den i 1929 afholdte ordentlige Samling 
har stadfæstet en paa Dansk affattet Sundheds• 
vedtægt for Sand Sogns Kommune, hvilken Ved• 
tægt derefter er oversat paa Færøsk og tinglæst i 
denne F orm, samt at Lagtinget i samme Samling 
har stadfæstet en paa Færosk affattet Sundheds• 
vedtægt for Gøte Sogns Kommune. Amtet har 
forelagt Justitsministeriet Spørgsmaalet om, hvor• 
vidt de paagældendc Vedtægter under Hensyn til 
den saaledes anvendte Fremgangsmaade ved deres 
Udfærdigelse er gyldige. Amtet har i denne For• 
bindeise udtalt, at Vedtægterne formentlig bør 
godkendes af Lagtinget, baade paa Dansk og paa 
Færøsk, samt derefter trykkes og tinglæses paa 
begge Sprog. Foranlediget heraf skal man med• 

ll-2•1 
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1930 dele, at Justitsministeriet kan si utte sig til det af 
21. Okt. Amtet udtalte. Det tilføjes, at Justitsministeriet, 

førsaavidt angaar Sundhedsvedtægten før Gøte 
Sogns Kommune, intet har at erindre imod, at 
Amtet paa Lagtingets Vegne autoriserer den fore' 
liggende Oversættelse af Vedtægten. 

(U tr.) 

28. Okt. L. M. Skr. ang. svedne Faarehoveder. 
- - skal man herved meddele Dem, at svedne 

Faarehoveder er ørnfattet af Bestemmelserne i 
Landbrugsministeriets Bekendtgørelse af 12. Juli 
1930 angaaende Forbud mod Indførsel af Faare• 
hoveder til Færøerne. - - -

(U tr.) 

i. Nov. Stadfæstelse paa Fundats for «Færøsk• 
Dansk Ordbogsfond». I Henhold til Forud, 
sætningerne ved Tilvejebringelsen af de af Rigs• 
dagen og det færøske Lagting givne Bevillinger 
til Udarbejdelse og T rykning af den af Bibliotekar 
M. A. Jacobsen og Magister Chr. Matras for• 
fattede færøsbdanske Ordbog træffes herved føJ, 
gende Bestemmelser med Hensyn til Oprettelse 
af det nedenfor nævnte Fond. § i. Fondets 
Navn er «FærøsbDansk Ordbogsfond». § 2. 
Fondets Formaal er at virke for Tilstedeværelsen 
af tilfredsstillende færøsbdanske Ordbøger, om' 
fattende færøsk og dansk levende Sprog. § 3. 
Fondet dannes af Nettoindtægten ved Salget af 
den i Indledningen nævnte Ordbogs første Ud, 
gave. Ved ministeriel Bestemmelse kan Indtægten 
ved Salg af andre Ordbøger af den i Fundatsen 
nævnte Art tillægges Fondet. § 4. De Fondet 
tilkommende Indtægter indgaar til U ndervisnings• 
ministeriet. De anbringes i danske Statsobligationer, 
danske Kreditforeningsobligationer eller paa anden 
lignende betryggende og indbringende Maade. 
Overskydende mindre Beløb eller Beløb, som det 
paa Grund af Forholdene maatte være nødven' 
digt at have disponible, skal opbevares i paalide, 
lige Sparekasser. Fondets Bestyrelse træffer den 
nærmere Bestemmelse om Formuens Anbringelse 
i Overensstemmelse med føranstaaende. Føndets 
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Værdipapirer skal være noterede paa Fondets 1930 
Navn, forsaavidt dette er muligt, og forsynede 7. Nov. 
med Undervisningsministeriets F orbudspaategning. 
§ 5. Fondets Bestyrelse bestaar af 3 Medlemmer, 
der vælges saaledes l Medlem, der fungerer som 
Bestyrelsens Formand, af Undervisningsministeriet, 
l Medlem af Universitetets filisofiske Fakultet og 
l Medlem af Færøernes Lagting. Valget gælder 
for 10 Aar. For de to sidstnævnte Medlemmer 
et det en Betingelse for Valgbarhed, at den paa• 
gældende er en erfaren Sprogmand, kyndig i Fær• 
psk og Dansk. § 6. Fondets Bestyrelse træffer 
tie fornødne Aftaler og Arrangementer med Hen• 
/syn til Ordbogssalget og lader, naar Tiden er inde 
/dertil og de nødvendige Midler kan skaffes, for• 
/berede nye Ordbogsudgaver. Hertil kan efter Be• 
1 stvrelsens Skøn Fondets Midler helt eller delvis 
f a~vendes. § 1. Fondets Regnskabsaar er KaJen• 

deraaret. Inden 31. Marts indsender Bestyrelsen 
Regnskab for det sidst forløbne Kalenderaar til 
Undervisningsministeriet til Revision og Decision. 
En Afskrift af det deciderede Regnskab tilstilles 
Lagtinget. 

(Min. Tid.) 

Fiskerid. Skr. ang. Forstaaelsen af «Trawl». 15. Nov. 
- - har Chefen for Fiskeriinspektionen - - -

foranlediget ved, at M/B N er antruffet fiskende 
med Bundslæbevaad, hvis Vægt ikke oversteg 20 
kg, inde paa Vaag Fjord og er blevet afvist af In• 
spektionen, rejst Spørgsmaalet om, hvad der for• 
staas ved Bundslæbevaad (Trawl), i Lov for Fær• 
øerne af l. April 1925 om Forbud mod Fiskeri 
med Bundslæbevaad (Trawl), og berunder om 
man kan anvende Bestemmelsen om Traw!6skeri 
i § 10 i Saltvandsfiskeriloven analogt paa Fær• 
øerne. I Anledning heraf skal man meddele, at 
da der ikke i Loven af l. April 1925 eller i de 
ved Loven ophævede ældre Lovbestemmelser for 
Færoerne vedrørende Forbud mod Fiskeri med 
Trawl findes nogen Definition af Ordet •Trawl», 
maa man antage, at Ordet i den omhandlede Lov 
er brugt i den almindelige internationale Betyd, 
ning, hvorefter en Trawl er ethvert Vaadredskab, 
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1930 der fæstet til Baad eller Fartøj drages langs Bun• 
15. Nov. den, idet det spiles ud ved forskeHige Konstrub 

tioner, f. Eks. Bomme eller Skovle, og der ses 
ikke at være Hjemmel til at anvende den i § 10 
i Saltvandsfiskeriloven af 2. J u ni 1917 indeholdte 
særlige Definition samt de i Paragraffen nævnte 
U udtagelsesbestemmelser analogt paa Færøerne. 

(U tr.) 

19. Nov. Anordn. (Nr . .309) hvorved Lov Nr. 72 af 
27. Marts 1929 om Tillæg til Lov om Han• 
delsregistre, Firma og Prokura af l. 1\>"l.arts 
1889 sættes i Kraft paa Færøerne. I Hen• 
hold til den ved § 37 i Lov Nr. 23 af l. Marts 
1889 om Handelsregistre, Firma og Prokura givne 
Bemyndigelse sættes herved Lov Nr. 72 af 27. 
Marts 1929 om Tillæg til Lov om Handelsregistre, 
Firma og Prokura af l. Matts 1889 med neden• 
anførte !\'.ndring i Kraft paa Færøerne fra l. Januar 
1931 at regne: Paa Færøerne indrykkes Anmel• 
delserne i den dersteds til Optagelse af retslige 
og offentlige Bekendtgørelser autoriserede Tidende. 
H vorefter alle vedkommende sig have at rette. 

29. Nov. Anordn. (Nr. 325) om Forhøjelse af An• 
tallet af Medlemmer i Færøernes Lagting. 
(Indføjet i Lov Nr. 12± af 28. Marts 1923 om 
Færøernes Lagting). 

29. Nov. Bek. (321) for Færøerne om Motorkøre• 
tøjer m. m. I Henhold til den Justitsministeren 
i § 9, Stk. ±, § 1±, § 15, Stk. 3 og ±, § 28 og § 
32, Stk. 5 i Lov for Færøerne om Motorkøretøjer 
m. m. af 19. Marts 1930 givne Bemyndigelse 
fastsættes herved følgende nærmere Bestemmelser 
angaaende Motorkøretøjer: I. K ø r s e l m e d 
P a a h æ n g s v o g n e. Kørsel med een eller flere 
Paahængsvogne maa kun finde Sted efter en for 
hvert enkelt Tilfælde af Politiet meddelt Tilladelse 
og maa kun ske paa de af Politiet anviste Veje. 
A. Ved Kørsel med een Paahængsvogn skal iagt' 
tages følgende: l. Paahængsvognen skal være 
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forsynet med sikker Bremse. 2. Mellem Paa' 1930 
hængsvognen og Motorvognen skal der være 29. Nov. 
mindst to Forbindelser, der er indrettede saaledes, 
at Paahængsvognens Hjul under Sving bevæger 
sig saa nær ved Motorvognens Hjulspor som 
muligt. 3. Paahængsvognen med sin Last maa i 
intet Tilfælde veje mere end Motorvognen med 
sin Last eller udøve større Akseltryk end Motor' 
vognens Akseltryk med fuld Belastning. 4. Kan 
Paahængsvognens Bremse ikke betjenes af Motor' 
vognens Fører fra dennes Plads, skal Bremsen be, 
tjenes af en Person, der har Plads paa Paahængs' 
vognen. 5. Saavel Føreren for den Motorvogn, 
der fremfører Paahængsvognen, som Ejeren (Bru, 
geren) er ansvarlig for, at Paahængsvognen OP' 
fylder de ovenfor anførte Bestemmelser. 6. Er 
Paahængsvognen en Blokvogn eller en transpor' 
tabel Maskine, maa Kørselen kun ske med en Ha' 
stighed af højst 8 km i Timen og under lagt' 
tageise af de fornødne Sikkerhedsforanstaltninger. 
B. Ved Kørsel med flere Paahængsvogne skal 
iagttages følgende : l. H ve r Paahængsvogn skal 
tilfredsstille de foransiaaende for Kørsel med een 
Paabængsvogn givne Forskrifter. 2. Hvis Paa' 
hængsvognenes Bremser kan betjenes fra Motor' 
vognens Førersæde, men ikke er i saadan meka, 
nisk Forbindelse med Motorvognens Bremser, at 
de betjenes sammen med disse, skal der paa Mo' 
torvognens Førersæde foruden Føreren være en 
Person over 18 Aar, som skal have nøje Kend, 
skab til Bremserne og under Kørselen betjene 
disse. Kan Paabængsvognenes Bremser ikke be, 
tjenes fra Motorvognens Førersæde, skal Brem' 
serne betjenes af Personer, der har Plads een paa 
hver Paabængsvogn, og der skal da være ind, 
rettet et af Politiet godkendt Signalsystem (Klokke, 
signal, Tegnsignal el. lign.), hvorved Føreren af 
Motorvognen og de Personer, der betjener Brem' 
serne paa Paahængsvognene, kan sætte sig i For' 
bindeise med hverandre. Er Antallet af Paahængs' 
vogne i samme Vogntog mere end to, skal den 
bageste Paahængsvogn, selv om hver Paahængs' 
vogns Bremse kan betjenes fra Motorvognens 
Førersæde, være forsynet med en Bremse, der b e, 
tjenes af en Person, som under Kørselen skal have 
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1930 Plads paa den bageste Vogn, og vedkommende 
29. Nov. Person skal i paakommcnde Tilfælde kunne give 

Signal til Motorvognens Førersæde. H. M o t o r' 
k ø r e t ø j e r s S i g n a l a p p a r a t e r. Signal, 
hornet paa M o t o r v o g n e skal være indrettet 
som et entonigt T ttl1gepibehorn med d y b Tone 
eller som et Horn, der ved Svingninger af Meta[, 
tunger eller Plader (Membraner) uden Anven' 
delse af roterende Dele frembringer en enkelt d y b 
Tone. Signalhornet paa M o t o r c y k l c r skal 
være indrettet som et i:ntonigt T ungepibehorn 
med h ø j Tone eller som el H om, der ved 
Svingninger af Metaltunger eller Plader (Mem' 
braner) uden Anvendelse af roterende Dele frem' 
bringer en enkelt h ø j Tone. III. M o t o r' 
k ø r c t ø j e r s L y g t e r. Lygter, indrettede som 
Lyskastere med parabolske Reflektorer eller lig' 
nende, skal være forsynede med prismatiske lys' 
brydende Frontglas eller være anbragt i svagt 
hældende Stilling, i begge Tilfælde saa!cdes, at 
ingen Del af Lyskeglens blændende Kernestraa!er 
er hævethøjere end l m fra Kørebanen i 20m Afstand. 
Forsaavidt Forlygterne sidder lavere end l m over 
J orden, maa Kernestraalerne dog ikke hæve sig over 
Lygtehøjden. IV. A n m el d e l s e o g R c g i s t r c' 
ring. A. Ejeren (Brugeren) afdetMotorkøre' 
t ø j , der ønskes indregistreret, anmelder det skrift, 
ligt (Blanket I) til Politimesteren og betaler samtidig 
det i Loven fastsatte Gebyr for Synsforretningen. 
Efter Modtagelsen af Anmeldelsen samt efter at det 
er godtgjort, at den i Lovens § 28 paabudte An' 
svarsforsikring er tegnet, j fr. nedenfor under VIII, 
udleverer Politiet Anmelderen et Sæt Nummer' 
plader, der er forsynede med det Nummer, hvor• 
under Koretøjet skal indregistreres, og paalægger 
ham at fremstille Køretøjet for den af Amtet 
beskikkede sagkyndige. Anmeldelsen tilstilles af 
Politiet den sagkyndige, som efter at have under' 
søgt Køretøjet og befundet, at det er i Orden, 
udsteder Attest (Blanket Il) om, at det opfylder 
de i Loven givne Forskrifter. Denne Attest 
(Blanket Il) fremsendes af den sagkyndige til 
Politiet og forbliver der. Køretøjet fremstilles da 
for Politiet, der afstempler Pladerne og udsteder 
Attest om Køretøjets Indregistrering. For Num' 
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merpladerne erlægges for alle Motorkoretejers 1930 
Vedkommende en Betaling af 6 Kr. pr. Sæt. De 29. Nov. 
Oplysninger, som Attesten fra den sagkyndige 
indeholder, samt Oplysning om den for Motor' 
køretøjet tegnede Ansvarsforsikring, jfr. Afsnit 
VIII, indføres i Politiets Register under det N u m' 
mer, som Køretøjet faar ved Indregistreringen. 
Hvert Nummer skal have sit Blad i Registret. 
Registret kan indrettes som et behørigt aflaaset 
Løsbladsregister. Attesten om Køretøjets Indregi' 
strering (Blanket III) forsynes, naar Køretøjet afmeJ, 
des, af Politiet med Paategning om Afmeldelsen, 
hvilken Paategning, n a ar Afmeldelse sker i Anledning 
af, at Køretøjet er overgaaet til en anden Ejer (Bruger), 
skal indeholde Oplysning om, naar og til hvem 
Køretøjet er overgaaet, ligesom det fornødne om 
Afmeldelsen indføres i Registret. N aar Motor' 
køretøjet afmeldes uden samtidig at overgaa til 
en anden Ejer (Bruger), skal Nummerpladerne ti], 
bageleveres Politiet. B. Enhver S i d e ' e Il e r 
Paahængsvogn til Motorcykle samt 
enhver Paahængsvogn til Motor• 
v o g n skal, forinden den tages i Brug, anmeldes 
til Politimesteren. Anmeldelsen foretages af Eje• 
ren (Brugeren) ved Indlevering i 2 udfyldte Ek• 
semplarer af en Anmeldelsesblanket (Blanket IV). 
Politiet henviser Anmelderen til at fremstille V og' 
nenforden sagkyndige, der, naar Vognen er i Orden, 
giver det ene Eksemplar af Anmeldelsen Paateg' 
ning herom. De i Blanketten indeholdte Oplys• 
ninger indføres i det af Politiet forte Register, og 
der tildeles Vognen det til den paagældende Ru• 
brik i Registret svarende Løbenummer. Derefter 
gives det Eksemplar af Anmeldelsen, der ikke er 
paategnet af den sagkyndige, tilbage til Anmel• 
deren, forsynet med Politiets Attest om, at Vog• 
nen er indregistreret og med Oplysning om det 
Løbenummer, der er tildelt den. Alle Side• og 
Paahængsvogne skal derhos, forinden de tages i 
Brug, forsynes med det nedenfor i Afsnit V B 
nævnte særlige Kendingsmærke, der leveres af 
Politiet mod en Betaling af 3 Kr. pr. Mærke. 
Dersom en indregistreret Side, eller Paahængs• 
vogn skifter Ejer, skal dette straks anmeldes til 
Politimesteren, saaledes at de fornødne Berigtige!• 
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1930 ser kan tilføres Politiets Register. V. M æ r k ' 
29. Nov. n i n g. A. Køretøjet mærkes med dets Løbe' 

nummer i Politiets Register, hvilket Nummer med 
almindelige (arabiske) Taltegn anbringes paa 
Nummerpladerne. Nummerpladerne leveres ved 
Justitsministeriets Foranstaltning. Nummerpladerne 
skal anbringes paa iøjnefaldende Sted paa Køre• 
tøjernes F o r' og Bagside. Paa Motorvogne skal 
Pladerne være anbragt i en passende Højde over 
Jorden og saaledes, at ingen Del af dem skjules 
ved, at Motorkøretøjet rager hen over eller ned 
over dem. Paa. Motorcvkler skal den forreste 
Plade være anbragt paaiangs foran Styret, og 
Nummeret skal være anbragt paa begge Sider af 
Pladen. Den anden Plade anbringes bag paa Cyklen. 
Pladerne skal være anbragt saaledes, at de ikke 
dækkes af Bagage, Overtøj eller lignende. T abes 
en Nummerplade, eller bliver den ubrugbar, maa 
dette straks anmeldes for Politiet. Vare' og Last' 
automobiler skal være forsynede med Paaskrift 
eller Skilt, som er anbragt paa hver Side paa et 
under Kørselen synligt Sted, og som tydeligt viser 
Køretøjets Egenvægt, største tilladte Belastning og 
Hastighed. Saafremt den af Automobilets Ejer 
(Bruger) foretagne Paaskrift efter Politiets Skøn 
ikke er tilstrækkelig tydelig, kan Politimesteren 
forlange den tydeliggjort og om fornødent give 
nærmere Forskrifter i saa Henseende. B. Alle 
Side' og Paahængsvogne til Motorcykler skal være 
forsynede med et Kendingsmærke, bestaaende af 
en cirkelrund, hvid Skive, forsynet med en sort 2 
cm bred Rand; Skivens Diameter inclusive den 
sorte Rand skal være 9 cm. Paahængsvogne til 
Motorvogne skal være forsynede med en cirkel' 
rund, hvid Skive, forsynet med en sort, ± cm bred 
Rand; Skivens Diameter i ndusive den sorte Rand 
skal være H cm. Paa Skiverne anbringes inden' 
for den sorte Rand det Løbenummer, der er ti], 
delt Vognen. Paa Side, og Paahængsvogne til 
Motorcykler anbringes Kendingsmærket bagpaa, 
paa Paahængsvogne til Motorvogne anbringes 
Mærket paa højre Side. Alle Mærkerne skal være 
forsynede med Politiets Stempel og være synlige 
under Kørslen. Vl. M o t o r k ø r e t ø j e r s U n ' 
d e r s ø g e l s e. Undersøgelsen bør omfatte dels 
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et Eftersyn, dels en Køreprøve. Ved Eftersynet 1930 
godtgøres, hvorvidt de i Loven indeholdte og de 29. Nov. 
i Henhold til Loven givne Førskrifter er opfyldte, 
og om Køretøjet iøvrigt efter sin Beskaffenhed 
uden Fare kan benyttes. Herunder bliver med 
Hensyn til S t y r e i n d r e t n i n g e n følgende at 
iagttage. Det undersøges, om Styrehjulet er for• 
svarlig fæstet til Styresojlen, om denne er urokke• 
lig fastgjort til Motorkøretøjets Stel; om der er 
passende ringe «Slør» i Styret ved Overførings• 
mekanismen til Styrestangsystemet, om dettes Led 
er fri for «Slør», og om alle Bolte ved Leddene 
er forsynet med omhyggeligt fastgjorte Møtrikcr 
med Split, Kontrametrik eller en anden lige saa 
god Sikring. Hvor der ved Leddene anvende, 
Kugletappe med Stødfangere, skal der være Sikker• 
hed for, at Kugletappen ikke springer ud af sit 
Leje, samt at Stænger, an bragt hængende i Kugle• 
tappe, ikke ved svigtende Indgriben falder til J o r• 
den. Det efterses, om de i Forbindelse med 
Styreapparatet værende Hjul uhindret kan drejes 
lige langt til begge Sider, samt om alle Dele af 
Styrestangsystemet er anbragt i passende Højde 
over Jorden. Er der i Forbindelse med et af disse 
Hjul anbragt en Mekanisme til Overføring af 
Hjulets Omdrejning til Tælleapparatet (Taksa• 
meter, Hastighedsmaaler), maa det, hvis Meka• 
nismen ved at løsne sig kan komme i Klemme 
ved Styrestangsystemet og bevirke en pludselig 
Indskrænkning af Motorkøretøjets Styreevne, paa• 
ses, at Anbringclsesmaaden af denne Mekanisme 
er forsvarlig. Det undersøges, hvorvidt de paa 
Motorkøretøjet anbragte S i g n a l h o r n og Ly g• 
t e r fyldestgør de for disse gældende Bestemme[, 
ser (j fr. Afsnit II. og III.). B r æ n d s t o f b e' 
h o l d e r e n skal, hvis den indeholder mere end 
ca. 7 Liter (5 kg Benzin), være af Jern eller andet 
tungt smeltende Metal og samlet ved Svejsning, 
Haardlodning, Dobbeltfalsning eller Nitning. 
Fyldeaabningen skal være forsynet med et fint• 
masket T raadnet, svejsede og haardtloddede B e• 
holdere tillige med Smelteprop eller anden Sikring 
mod Eksplosion. Ledningen fra Brændstofbeho!. 
deren skal være af Metalrør og saaledes anbragt, 
at Brændstoffet ved U tæthed ikke kan dryppe ned 
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1930 paa Magnetapparatet eller dets elektriske Lednin• 
29. Nov. ger eller paa U stødsrøret fra Motoren. Ledningen 

skal umiddelbart ved Brændstofsbeholderen være 
forsynet med en let tilgængelig Hane, der tilsteder 
hurtig Aflukning i Tilfælde af Brand. Ved Un• 
dersøgeise af B r e m s e r n c efterses, om der, som 
foreskrevet i Lovens § 4, Stk. l, Punkt 2, paa 
Motorvogne findes to af hinanden uafhængige 
Bremser, om disse er rigtig indstillede, og om 
den paa Hjulene direkte virkende Bremse virker 
lige meget paa begge Hjul, samt om den Pe• 
dal eller Bremsestang, hvormed hver især af 
Bremserne sættes i Virksomhed, er let bevægelig 
uden «Slør» og uden Hindring kan føres helt 
«i Bund». Det undersøges, om de i Anmeldelsen 
angivne Oplysninger om Motorkoretøjets E g e n' 
v æ g t og V æ g t m e d f u l d L a s t er rigtige, 
og om V ægten er beregnet i Overensstemmelse 
med de herom fastsatte Regler, j fr. Afsnit IX, § 8. 
Køretøjets A k s e l t r y k bestemmes af den Sag• 
kyndige, i T vivistilfælde ved Foretagelse af en 
Kontrolvejning. Endelig kontrolleres, eventuelt 
berigtiges den anmeldt H e s t e k r a f t, saa at 
den fastsættes beregnet efter de herom givne Reg• 
ler, jfr. Afsnit IX, § 8. Ved denne Undersøgelse 
er den sagkyndige berettiget til at forlange Ad· 
skilleise af Motoren foretaget i fornøden Udstræb 
ning til Kontraliering af den opgivne Cylinder• 
diameter og Slaglængde. Ved Prøvekørselen un• 
dersøges, om Motorkøretøjet ved Brugen udvikler 
Støj eller frembringer Røg saaledes, at det 
strider imod det i Lovens § 3, Stk l givne Be• 
stemmelser, om Bremserne ved Kørselen virker 
tilfredsstillende, samt om Forskrifterne i Lovens 
§§ 5 og 6 er opfyldte. VII. F ø r e r p r ø v e 
og Førerbevis samt Oplæring til 
K ø r s e l m e d M o t o r k ø r e t ø j e r. Om Af, 
holdeise af Prøve for Personer, som agter at er• 
hverve Bevis for, at de har Ret til at føre Motor• 
vogn eller Motorcykle, om Udstedelse af Fører• 
bevis samt om Oplæring til Kørsel med Motor• 
vogn gælder følgende : § l. Den, der ønsker at 
underkaste sig Prøve, skal derom skriftligt (Blan• 
ket V) henvende sig til Politimesteren, idet der 
medsendes: l. Et vellignende Fotografi i Visit• 
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kortformat. 2. Bevis for at være fyldt 18 Aar. 1930 
3. Attest fra 2 paalidelige Mænd om, at han er 29. Nov. 
en ædruelig og paalidelig Person. 4. Lægeattest 
for, at han er i Besiddelse af fornøden Synsevne, 
Høreevne samt iøvrigt af den fornødne aandelige 
og legemlige Førlighed. Med Hensyn til de Krav, 
der maa stilles i disse Henseender, henvises til, 
at Sunclhedsstvrelsen har udtalt: a t Svnsevnen vil 
kunne betegn~s som tiltrækkelig, naar ·synsstyrken 
uden Glas eller med de Briller, som den under' 
søgte plejer at bære, er mindst 6/12 paa det ene 
Øje og mindst 6/H paa det anclet Øje, samt naar 
Synsfeltet ved Prøve med Haanden af hvert Øje 
for sig viser sig at have normal Udstrækning. 
Endvidere maa den undersøgte afgive Erklæring 
om, at han ikke lider af N atteblindhecl. I T vivJs, 
tilfælde maa vedkommende henvises til Øjenlæge ; 
a t Høreevnen vil kunne betragtes som tilstrække' 
lig, naar Summen af begge Ørers Høreevne over' 
for almindelig Talestemme er mindst 16 m og 
ikke paa noget af Ørerne mindre end 2 m, samt 
a t Forligheden i hvert enkelt Tilfælde maa be' 
dømmes efter samtlige foreliggende Forhold, dog 
at der til fornøden Førlighed i ethvert Fald maa 
kræves, at vedkommende (af Hensyn til Styring, 
Bremsning og Signalisering) kan anvende begge 
Arme og Ben, samt at han ikke er Epileptiker eller 
lider af Besvimelsesanfald. De under N r. 3 og 4 
nævnte Attester maa ved Andragendets Indleve' 
ring ikke være over een Maaned gamle. Samtidig 
indbetales et Beløb af 20 Kr. for en Motorvogn 
og IO Kr. for en Motorcykle til Dækning af de 
med Prøven forbundne Udgifter. § 2. Findes 
de nævnte Attester fyldestgørende, henviser Politi' 
mesteren Andrageren til vedkommende til Fore' 
tageise af Prøven beskikkede sagkyndige, til hvem 
det af Andrageren undertegnede Andragende 
fremsendes. Den sagkyndige bestemmer Tids, 
punktet og Stedet for Pwvens Afholdelse. An, 
drageren er pligtig at stille til Raadighed ved 
Prøvens Foretagelse en saadan Vogn, eventuelt 
Motorcykle, som af den sagkyndige erkendes for 
egnet til Prøven. § 3. Prøven aflægges enten 
paa Køretøjer med Forbrændingsmotorer eller paa 
Køretøjer med elektrisk Drivkraft eller Dampkraft. 
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1930 H vis Prøven er aflagt paa Køretøjer med elektrisk 
29. Nov. Drivkraft eller Dampkraft, anføres dette paa F ø• 

rerbeviset, der da kun giver Ret til at føre saa• 
danne Vogne. Prøven aflægges L enten i Kør• 
se! med Motorcykle 2. eller i Kørsel med 4, 
hjulet Motorvogn. Motorvogne med flere end 
4 Hjul sidestilles med 4·hjulede Motorvogne. 
Førerbeviser til ±•hjulet Motorvogn giver tillige 
Ret til at føre 3.hjulet Motorvogn. § 4. Prøven 
falder i en teoretisk og en praktisk DeL Den 
teoretiske Del omfatter: L Kendskab til Køre• 
tøjets Styreapparater og Bremser samt til, hvor• 
ledes man undersøger, om disse Dele er i for• 
svarlig Stand, og Kendskab til, hvorledes Lygterne 
indstilles. 2. Kendskab til Love og Politifor• 
skrifter med Hensyn til det paagældende Køretøj. 
3. Forelæggelse og Besvarelse af Spørgsmaal om, 
hvorledes Andrageren vil optræde i visse vanske• 
lige Tilfælde. Den praktiske Del omfatter : L 
Igangsætning, Start, Vendinger, saavel under 
Fremadkørsel som under Baglænskørsel, og 
Standsninger. 2. En Prøvefart, der med Motor• 
vogne skal vare mindst 1/2 Time, først paa mindre 
befærdede Steder og med ringe Fart, derefter paa 
mere befærdede Steder med bymæssig Bebyggelse 
og sluttelig paa forholdsvis fri Bane og med 
stærkere KørseL Under denne Prøvefart maa den 
sagkyndige ved Prøve med Motorvogn tage Plads 
paa Køretøjet. Der foretages Sving, Vendinger, 
Hastighedsskifte og hurtig Stopning. Den sag• 
kyndige skal saa vidt muligt afholde sig fra at 
give Anvisninger, men iagttage Andragerens Ad· 
færd og særlig overbevise sig om, at Andrageren 
fuldt ud forstaar at bremse paa rette 1\iaade og 
at stoppe op efter pludselig Kommando, at An• 
drageren er i Besiddelse af den fornødne Ro, 
Aandsnærværelse og Snarraadighed, at han er i 
Stand til at bedømme Afstande rigtigt og særligt 
ved Hastighedsskifte at tage fornødent Hensyn 
til Færdselen omkring sig, at hans Høreevne eller 
Opmærksomhed tilstrækkeligt opfatter Lydfæno• 
mener udefra, samt at han ved Svingninger om• 
kring Hjørner og ved Kørsel i Gadekrydsninger 
udviser den tilbørlige Færdighed og Omtanke 
for anden FærdseL For Motorcykler indrettes 
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Prøven efter Køretøjets Natur. § 5. Efter Prø' 1930 
vens Afslutning meddeler den Sagkyndige straks 29. Nov. 
Andrageren samt indberetter til Politiet efter hos' 
følgende Blanket VI, hvorvidt Andrageren har 
bestaaet Prøven eller ej ; samtidig tilbagesendes de 
modtagne Bilag, Fotografiet forsynet med den 
sagkyndiges Paategning. H vis en Andrager, der 
ikke har bestaaet Prøven, ønsker en Begrundelse 
herfor, skal den Sagkyndige enten straks give ham 
en saadan Begrundelse eller opgive ham en Tid 
samme Dag eller den følgende Hverdag, hvor han 
ved Henvendelse til Politiet eller den Sagkyndige 
kan faa Begrundelsen meddelt. Har Andrageren 
bestaaet Prøven, udfærdiger Politimesteren Forer, 
beviset. For dette erlægges en Betaling af l Kr. 
Er Førerbeviset givet paa visse Vilkaar eller med 
særlige Indskrænkninger, skal dette anføres paa 
Beviset; dette skal indeholde en blank Side til 
Brug for saadanne Pantegninger og senere Paateg' 
ninger om Udvidelse m. v. Har Andrageren ikke 
bestaaet Prøven, kan han i Almindelighed ikke frem' 
stille sig til ny Prøve før efter 4 U ger s Forløb; dog 
kan Politimesteren, naar det er af afgørende Betyd' 
ni n g for Andrageren at aflægge fornyet Prøve inden 
Udløbet af denne Frist, tillade, at Prøve aflægges 
efter 2 Ugers Forløb. For den fornyede Prøve 
erlægges halvt Gebyr, hvis den finder Sted senest 
2 Maaneder efter den første Prøve. Aflægges 
Prøven efter 2 Maaneders Forløb, erlægges fuldt 
Gebyr. Bestaas heller ikke den anden Prøve, 
skal der ved næste Prøve erlægges fuldt Gebyr. 
§ 6. Motorvogne, der benyttes til offentlig Per' 
sonbefordring, maa kun føres af Personer, der ved 
særligt F ørerbevis har faaet Ret til at føre saadanne 
Vogne. Et saadant F ørerbevis maa kun udstedes 
til Personer, der i de sidste 3 Maaneder har ført 
Motorvogn og derved efter Politiets Skøn har 
udvist særlig Duelighed. § 7. Førerbeviset er i 
Henhold til Lovens § 15, Stk. 6, kun gældende i 
5 Aar fra Udstedelsesdagen. Den, der ønsker sit 
Førerbevis fornyet, maa htnvende sig til Politi, 
mesteren med Lægeattest om, at han er i Besidelse 
af fornøden Synsevne, Høreevne og iøvrigt af den 
fornødne aandelige og legemlige Førlighed, samt 
med Attest fra 2 paalidelige Mænd om, at han er 
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1930 en ædruelig og paalidelig Person. § 8. Et ud' 
29. Nov. stedt Førerbevis kan til enhver Tid tages tilbage 

af Politimesteren, naar det oplyses, at paagældende 
ikke længere fyldestgør de foreskrevne Betingelser 
for at faa Førerbevis, og Retten til at være Fører 
kan derhos frakendes ved Dom i Overensstemmelse 
med de i Lovens § 31 fastsatte Regler. Den, hvis 
Førerbevis er tilbagekaldt af Politimesteren, eller 
hvem Retten til at være Fører er frakendt, er 
pligtig at tilbagelevere det ham meddelte Fører' 
bevis. VIII. A n s v a r s f o r s i k r i n g f o r 
M o t o r k ø r e t ø j e r. Ved Lovens § 28 er det 
paalagt enhver Ejer af et Motorkøretøj i et af 
Staten anerkendt Ansvarsforsikringsselskab at tegne 
og holde i Kraft en Forsikring, for Motorcykler 
stor 10 000 Kr., for andre Motorkøretøjer stor 
20 000 Kr., til hel eller delvis Dækning af ethvert 
Erstatningskrav, som i Henhold til Lovens Be, 
stemmelser kan gøres gældende mod den, der var 
ansvarlig for Motorkøretøjet, da Skaden indtraf. 
For Motorvogne, der erhvervsmæssigt benyttes 
til Befordring af Personer, skal Forsikringssummen 
dog mindst andrage 5 000 Kr. for hver Passager, 
som Vognen er indrettet til at befordre. Om den 
saaledes paabudte Ansvarsforsikring gælder føJ, 
gen de Regler: § 1. Forsikringspligten omfatter 
alle Motorkøretøjer, der benyttes paa Færøerne, 
med Undtagelse af Motorkøretøjer, der er ind, 
registrerede som tilhørende danske Statsmyn' 
digheder eller Statsinstitutioner og kommunale 
Institutioner. § 2. Forsikringen skal tegnes i et 
Forsikringsselskab, der af Justitsministeriet er 
anerkendt til at overtage Ansvarsforsikring efter 
Lov for Færøerne om Motorkøretøjer m. m. af 
19. Marts 1930 eller efter Lov om Motorkøretøjer 
af l. J u li 1927. I Tilfælde af Anerkendelse af 
Forsikringsselskaber til at overtage Ansvarsforsib 
ring i Henhold til Lov for Færøerne om Motor' 
køretøjer m. m. af 19. Marts 1930 vil der i det 
væsentlige blive stillet samme Betingelser som 
fastsat i Afsnit II i Bekendtgørelse af 22. Decem' 
ber 1927 om Ansvarsforsikring for Motorkøretøjer. 
Saafremt den et Selskab meddelte Anerkendelse 
tages tilbage, skal Forsikringen straks overføres 
til et andet anerkendt Selskab. § 3. Ved enhver 
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Registrering af Motorkøretøjer skal Politimesteren, 1930 
forinden Attest om Registrering udstedes, paase, 29. Nov. 
at der i Overensstemmelse med Lovens Forskrifter 
er en Forsikring i Kraft for det paagældende 
Motorkøretøj. Der tilføres Registret Oplysning 
om, i hvilket Selskab Forsikringen er tegnet samt 
om Policens Nummer. Policen forsynes af Politi• 
mesteren med saalydende Paategning: «Forevist 
for Politimesteren paa Færøerne som gældende 
for Motorvogn (Motorcykle) . . . . (Nummer),» 
hvorhos Politimesteren straks tilstiller Forsikrings• 
selskabet Meddelelse om Kendingsmærkerne, med• 
mindre disse allerede fremgaar af Policen. Saa• 
fremt Policen ønskes overført til et andet Motor• 
køretøj, eller der gives det samme Motorkoretøj 
andre Kendingsmærker, skal Politimesteren dels 
forsyne Policen med tilsvarende Paategning som 
ovennævnt, dels drage Omsorg for, at Selskabet 
underrettes om Overføringen eller Ændringen. 
Ved Registrering i Anledning af Ejerskifte skal 
det paases, at der foreligger en i den ny Ejers 
Navn tegnet eller til ham paa en for Forsikrings• 
selskabet bindende Maade overført Police. § 4. 
N a ar et Motorkøretøj afmeldes, skal Politimesteren 
tilstille det Forsikringsselskab, i hvilket Motor• 
køretøjet er forsikret, Meddelelse om Afmeldelsen. 
§ 5. Naar Politimesteren modtager Underretning 
fra et Forsikringsselskab om, at en Forsikring er 
opsagt eller ophørt, paahviler det ham straks at 
undersøge, hvorvidt det paagældende Motorkøretøj 
fremdeleles benyttes enten af samme Ejer eller 
Bruger eller af andre, og i saa Fald at undersøge, 
om der i Stedet for den Forsikring, der er ophørt, 
foreligger en anden fyldestgørende Forsikring. 
Saafremt dette ikke er Tilfældet, vil Køretøjets 
Nummerplader straks være at fjerne, hvorhos der 
indledes Undersøgelse i Overensstemmelse med 
Lovens § 30 mod den forsikringspligtige. § 6. 
Forsikringspligten bortfalder i det Tidsrum, for 
hvilket Motorkøretøjets Ejer ved Anmeldelse om, 
at Motorkøretøjet ikke ønskes benyttet, i Overens• 
stemmeise med Lovens § 32, Stk. 2, opnaar Fri' 
tageise for at svare Afgift af Køretøjet. IX. O p' 
k r æ v n i n g a f M o t o r a f g i f t e n. § l. Af, 
giften svares af de i Henhold til Lovens § 9, 
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1930 jfr. § 32, Stk. l, anmeldte Motorkøretøjer samt af 
29. Nov. Side, eller Paahængsvogne til Motorcykler og 

Paahængsvogne til Lastmotorvogne, dog med U n d• 
tageise af Køretøjer, der er indregistrerede som 
tilbørende Statsinstitutioner, Brand, og Politi• 
væsen. § 2. Afgiftspligten bortfalder for Køretøjer, 
der udelukkende benyttes til Sygetransport. For 
at opnaa denne Fritagelse maa Køretøjets Ejer 
eller Bruger overfor Politimesteren godtgøre, at 
Køretøjet u d e l u k k e n d e benyttes til Sygetrans• 
port. § 3. Afgiften opkræves af Politimesteren 
kvartalsvis forud. Af Køretøjer, der indregistreres 
i Løbet af et Kvartal, svares ved Indregistreringen 
A gift for hele dette K vart al. Afgiften erlægges 
af den, der staar indregistreret som Ejer (Bruger) 
paa Afgiftens Forfaldstid. Saafremt et Motorkøre• 
tøj eller en Paabængsvogn ikke ønskes benyttet i 
en Afgiftsperiode, skal Nummerpladerne eller 
Kendingsmærket deponeres hos Politimesteren 
eller bos vedkommende Sysselmand, der straks 
giver Indberetning herom til Politimesteren. Saa• 
frem t et Køretøj afmeldes, og Nummerpladerne 
tilbageleveres, bortfalder Afgiftspligten fra Begyn• 
delsen af det følgende Kvartal, indtil Koretøjet 
atter bliver indregistreret. Undlader Ejeren (Bru• 
geren) at berigtige Afgiften senest den 15. i For• 
faldsmaaneden, skal Nummerpladerne borttages, 
hvorbos den forfaldne Afgift ved Politimesterens 
Foranstaltning søges inddrevet, om fornødent ved 
U d pantning. § 4. I Løbet af den sidste Maaned 
i hvert K vartal indbetales de indkomne Afgifter 
til Amtsrepartitionsfonden. § 5. Ved Indbeta• 
lingen af Afgiften afgives en af Politimesteren 
underskreven Fortegnelse i to Eksemplarer over 
de Motorkøretojer, for hvilke Afgift svares. For• 
tegneisen maa indeholde Oplysning for Motor• 
vognes Vedkommende om hver enkelts Hestekraft, 
for Motorcyklers og Paabængsvognes Vedkom' 
mende om hver enkelt Motorcykles og Paahængs• 
vogns Egenvægt. Af Fortegnelserne tilbagesendes 
det ene Eksemplar Politimesteren forsynet med 
Amtsrepartitionsfondens Kvittering, medens det 
andet Eksemplar forbliver ved Amtsrepartitions• 
fonden for at tjene til Legitimation ved Regn• 
skabet. § 6. I de Tilfælde, hvor Hestekraften er 
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medbestemmende for Afgiftens Størrelse, foretages 1930 
Afgiftsberegningen paa Grundlag af den Hestekraft, 29. Nov. 
hvormed Køretøjet er indregistreret. Paa tilsvarende 
Maade sker Afgiftsberegningen efter Køretøjets 
eller Paahængsvognens Egenvægt paa Grundlag af 
den indregistrerede Egenvægt. Ændres et Køretøjs 
Hestekraft eller Egenvægt, opkræves Afgiften efter 
den Hestekraft eller Vægt, hvormed Køretøjet har 
været indregistreret ved Kvartalets Begyndelse. 
§ 7. Saafremt den afgiftspligtige skifter Bopæl, 
skal han inden H Dage efter flytningen anmelde 
sin nye Bopæl for Politimesteren. § 8. Bereg' 
ning af Hestekraft og Konstatering af Egenvægt 
og V ægt med fuld Last sker efter Reglerne i 
Bekendtgørelse Nr. 166 af 16. Juni 1913, jfr. Be, 
kendtgøreise Nr. ±84 af 9. September 1918 og 
Bekendtgørelse Nr. 192 af 6. Juni 1930. X. 
I k r a f t t r æ d e l s e s' og O p h æ v e l s e s' 
b e s t e m m e l s e r. Denne Bekendtgørelse træder 
i Kraft den l. Januar 1931. Samtidig ophæves 
Justitsministeriets Bekendtgørelse for Færøerne af 
13. Juni 1923 om Kørsel med Motorkøretøjer m. m. 

Reglement {Nr. 192) for Dronning Alex• 10. Dec. 
andrines Hospital (Færø Amts Hospital). 
I Henhold til den J nstitsministeriet ved aller' 
højeste Resolution af 10. December 1930 med• 
delte Bemyndigelse udfærdiges herved følgende 
Reglement for Dronning Alexandrines Hospital 
(Færø Amts Hospital): § l Dronning Alexandri' 
nes Hospital (Færø Amts Hospital) er en selv' 
ejende Institution, der i administrativ og økono' 
misk Henseende bestyres af en Inspektion, der 
uden for det lægelige Omraade er Hospitalets 
øverste Myndighed. Inspektionen bestaar af Politi• 
mesteren, Amtslægen og en i Thorshavn By bo, 
sat Mand, der udnævnes af Amtet for et Tidsrum 
af 3 Aar, og som i den Tid er fritaget for alle 
andre personlige borgerlige Ombud. Politimeste• 
ren er Formand og har det daglige Tilsyn med 
Regnskabsførelsen. Inspektionen sammenkaldes 
til Møde af Formanden, saa ofte han skønner det 
nødvendigt, dog mindst 4 Gange om Aaret. I 
Tilfælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme 

11-25 
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1930 Udslaget. Overlægen har Ret og Pligt til at 
10. Dec. overvære Møderne og kan deltage i Forhandlin' 

gerne, dog uden Stemmeret. Over F orhandlin' 
gerne og de vedtagne Beslutninger føres en Pro' 
tokol, der underskrives af samtlige Inspektions' 
medlemmer. Hospitalet staar under Sundheds' 
styrelsens Tilsyn. § 2. Den Betaling, som af 
Patienterne skal erlægges for Kur og Pleje, fast' 
sættes efter indhentet Erklæring fra Inspektionen 
af Amtet,') der fører Overopsyn med Hospitalet 
og paaser, at Hospitalets Regnskab aarlig aflægges, 
og foranstalter det revideret og decideret. Intet 
Bygningsarbejde eller anden ekstraordinær For' 
anstaltning, hvorved Hospitalet vil paadrage sig 
en Gæld, der ikke kan dækkes inden for samme 
Aar af dets ordinære Indtægter, maa iværksættes 
uden Tilladelse fra Justitsministeriet. § 3. I 
Hospitalet optages fortrinsvis Patienter, der er 
hjemmehørende paa Færøerne, men for saa vidt 
Pladsforholdene tillader det, optages ogsaa Patien' 
ter, der er hjemmehørende i andre Dele af Lan' 
det eller i Udlandet. Udelukkede fra Optagelse 
er i Almindelighed Patienter, der lider af kroniske 
Sygdomme, medmindre Hospitalsbehandlingen kan 
ventes at medføre en væsentlig Bedring af Til' 
standen, samt Patienter, der lider af Alderdoms' 
svaghed. § 4. Overlægen udnævnes efter ind' 
hentet Erklæring fra lnspektionen2) af Justits' 
ministeriet, der fastsætter hans Løn. 3) Hans B e, 
stemmeise er afgørende i alle Spørgsmaal, der an' 
gaar Patienternes Behandling og Pleje. Overlægen 
fører de af Inspektionen fastsatte Journaler og 
Protokoller samt fører Tilsyn med Hospitalets 
daglige Drift og hele det underordnede Personale, 
paataler Forhold, der giver Anledning til Klage, 
og gør om fornødent Indberetning til lospeb 
tionen herom. Overlægen har Ret til 4 Ugers 
Ferie, men maa iøvrigt bortset fra Sygdomstilfælde 
ikke uden Inspektionens Tilladelse være fraværende 

l) Justitsministeriets Skr. af 29. Maj 1928, jfr. sammes Skr. 
af 11. Februar 1930. 

2) Og fra Amtslægen, Anordning Nr. 545 4. Oktober 
1919 § 4. 

3) Ved Opslag i Statstidende for den 18. December 1930 
fastsat til 15.000 Kr. aarlig. 
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fra Hospitalet udover 2 Døgn. Overlægen maa 1930 
ikke drive privat Lægevirksomhed bortset fra Kon' 10. Dec. 
sultationspraksis. § 5. Overlægen bistaas af en Re' 
servelæge, der efter Overlægens Indstilling ansættes 
af Inspektionen, der fastsætter hans Løn. § 6. Den 
øvrige Del af Hospitalets Personale, Sygeplejeperso' 
nale, Økonoma og Køkken personale, Vaskeri persona' 
le, Kontorpersonale, Kedelpasser og Portører ansættes 
og afskediges af Inspektionen, der fastsætter deres 
Lønninger og bestemmer, hvilket Arbejde der paa' 
hviler dem. Sygeplejepersonalet er Overlægen og 
i hans Fraværelse Reservelægen underordnet og 
er forpligtet til at rette sig efter de Paalæg, der 
gives dem af disse. § 7. Inspektionen varetager 
Hospitalets Forvaltning og Økonomi, bærer An• 
svaret for Kasse' og Regnskabsvæsenet og fører 
Tilsyn med Hospitalets Grund, Bygninger, lnven• 
tar, Rekvisitter etc. Den paaser, at disse holdes i 
forsvarlig Stand, og sørger for de fornødne Island• 
sætteiser indenfor de Grænser, de til Raadighed 
staaende Midler anviser. Formanden drager Om' 
sorg for Førelsen af de for Hospitalets Regnskab 
og øvrige Administration fornødne Bøger og ud, 
arbejder dets Regnskab og Budget. § 8. Ønskes en 
Patient optaget paa Hospitalet, indsendes til dettes 
Kontor en af en Læge underskreven Indlæggelses' 
begæring, indeholdende nøjagtig Oplysning om 
Patientens Navn, Alder, Bolig og Sygdommens 
Art, om Patienten forlanges afhentet samt om, for 
hvis Regning Indlæggelsen finder Sted. De nær' 
mere Regler for Indlæggelse og Udskrivning fast• 
sættes af Inspektionen, der paaser, at den nød' 
vendige Sikkerhed for Betalingens Erlæggelse er til 
Stede, før Indlæggelsen finderSted. Saafremt Patien• 
tens Tilstand gør hurtig Indlæggelse paatrængende 
nødvendig, giver den vagthavende Læge Indlægge!, 
sesbegæringen Paategning herom, og Indlæggelse kan 
da finde Sted. Kaution vil derefter hurtigst mulig 
være at tilvejebringe. Ingen Patient kan uden Inspeb 
tionens Tilladelse henligge længere end l Aar paa 
Hospitalet. Gør en Patient sig skyldig i grov Uorden 
eller usømmelig Optræden, er Overlægen om for• 
nøden! berettiget til straks at udskrive ham. § 9. 
Afgaar en Patient ved Døden, skal Hospitalet 
hurtigst muligt sørge for, at Underretning om 
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1930 Dødsfaldet tilgaar Skifteretten og den, for hvis 
10. Dec. Regning den afdøde er behandlet. Begravelses• 

foranstaltningerne er iøvrigt Hospitalet nvedkom• 
mende. § 10. Hospitalet skal have en daglig 
Besøgelsestid paa l Time. Besøg udenfor denne 
Tid kan kun finde Sted med Overlægens Tilla• 
deJse. Klager fra Patienterne rettes til Overlægen 
og kan forlanges indbragt for Inspektionen. Be• 
spisningen foregaar i Overensstemmelse med et af 
Inspektionen udfærdiget Kostreglem en t, medmindre 
særlige Bestemmelser i enkelte Tilfælde er truffet 
af Overlægen. § U. Inspektionen kan udstede 
særligt Reglement for den daglige Orden paa 
Hospitalet og udfærdige Instrukser for de ved 
Hospitalet ansatte funktionærer. Instruks for 
Overlægen skal dog godkendes af Justitsministeriet. 
§ 12. Dette Reglement træder i Kraft Dags Dato. 
Fra samme Dato bortfalder det under 3. Februar 
1857 allerhøjest udfærdigede Reglement for Færø 
Amts Hospital med senere Ændringer. 

(Minist.) 

23. Dec. Lov (Nr. 337) vedr. Udarbejdelsen af nye 
§køde• og Panteregistre paa Færøerne. § l. 
Alle Retsafgifter bortfalder i Sager, der inden l. 
Januar 1936 anlægges paa Færøerne til Erhver• 
velse af Ejendomsdom paa fast Ejendom efter for• 
udgaaende offentlig Indkaldelse. § 2. Indtil l. 
Januar 1936 bortfalder alle Gebyrer for Tinglæs• 
ning af Dokumenter, hvorved berigtiges Adkomst 
til J ord, med Hensyn til hvilken den i Dommer• 
embedets Jordfortegnelse ved denne Lovs Ikraft• 
træden indtegnede Adkomst ikke stemmer med de 
paa nævnte Tid bestaaende rette Ejendomsforhold, 
eller med Hensyn til hvilken J ordfortegnelsen paa 
nævnte Tid mangler Angivelse af tinglæst Ad· 
korns!. § 3. Denne Lov træder i Kraft den l. 
Januar 1931. 

29. Dec. Lagtingets Skatteudvalgs Skr. (til For• 
standerskaberne). 1) Da der for Skatteudvalget 

l) J fr. Skatteudv. Skr. 14. Dec. 1923, 19. Dec. 1927 og 11. 
Jan. 1930. 
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har foreligget forskellige Klager over, at der inden• 1930 
for Kommuner, for hvilke Lagtinget i Medfør af 29. Dec. 
Skattelovens § 15 har godkendt Skattevedtægter, 
ikke ved Forhøjelser af den skattepligtige Indtægt 
har været fulgt en ensartet Fremgangsmaade, saa' 
ledes som dette paalægges i Loven, skal man til 
Oplysning for Skatteudvalget bede oplyst, hvilken 
Forhøjelsesskala, der af Forstanderskabet anvendes 
ved Paaligningen. Det bemærkes, at der i det 
mindste bør fastsættes en Skala, indenfor hvilken 
en Forhøjelse sker med henholdsvis 5, 10, 20, 30 
og 40 %. Det maa fremgaa af Forstanderskabets 
Svar, inden for hvilke Indtægtsgrænser de paa• 
gældende Forhøjelser anvendes, f. Eks.: Skatte• 
indtægter fra 1500 til 2000 Kr. forhøjes med 5 Ofo, 
fra 2050 til 3000 Kr. forhøjes med 10 Ofo, fra 
3050 til ·1500 Kr. forhøjes med 20 Ofo. fra 4550 til 
6000 Kr. forhøjes med 30 Ofo, fra 6050 øg dw 
over forhøjes med 40 Ofo. Dette Eksempel er 
selvfølgelig ikke bindende for Forstanderskabet, 
der, foruden at fastsætte andre Skatteindtægtsgræn• 
ser, ogsaa vil kunne fastsætte Forhøjelser med andre 
Procentbeløb indenfor Maksimalgrænsen (40 Ofo) 
saasom 15, 25 og 35 °/o. Forstanderskabet skal 
blot inden Paaligningen vedtage en bestemt Frem• 
gangsmaade og indberette T aksterne til Lagtingets 
Skatteudvalg. Ved Paaligningen skal saa selv' 
følgelig alle Skatteydere, hvis Skatteindtægt ligger 
indenfor samme Grænser, forhøjes med samme 
Procent. 

(U tr.) 

Skr. fra Færø Amt til samtlige Forstano 1931 
derskaber angaaende disses Pligter. I det 2. Jan. 
følgende er givet en kortfattet Oversigt over for• 
skelligt, som F arstanderskaberne skal udføre, med 
Angivelse af de Tidspunkter, da disse Arbejder 
skal udføres. Oversigten gør ikke Krav paa at 
være udtømmende, og har særlig til Formaal at 
vejlede de nyvalgte Forstanderskabsmedlemmer. 
Man undlader ikke samtidig at understrege Nød• 
vendigheden af, at der føres nøjagtig Kassebog 
over Kommunens Indtægter og Udgifter. Uden 
Førelse af Kassebog vil Regnskabsførelsen blive 
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1931 vanskeliggjort, ja næsten umuliggjort Ikke alene 
2. Jan. Forstanderskabsformændene, men samtlige Med• 

lemmer af F arstanderskabel er ansvarlige for 
Kommunalforvaltningen og Kommunens Økonomi. 
I de Kommuner, der ikke i Øjeblikket er i Stand 
til at betale forfaldne Y delser til Forfaldstid, bor 
Forstanderskabets Medlemmer snarest søge dette 
uheldige Forhold afhjulpet og arbejde hen til, at 
Kommunen altid kan have en mindre Kassebe• 
holdning til Dækning af uforudsete Udgifter. For 
at Lagtingets Arbejde ikke skal hæmmes, bør 
ældre Restancer til Amtsrepartitionsfonden snarest 
dækkes og fremtidige Y delser betales til Forfalds' 
tid. Da Grundlaget for Kommunens Økonomi 
er Kommuneskatten, er det nødvendigt, at For• 
standerskabsmedlemmerne i særlig Grad har Op< 
mærksomheden henvendt paa at faa denne ind' 
drevet. Overfor uvillige Skatteydere, der som 
daarlige Samfundsborgere søger at unddrage sig 
deres Forpligtelser overfor Fællesskabet, er det 
ikke tilstrækkeligt at anvende Paakrav alene, men 
naar Paakrav viser sig forgæves, bor der indgives 
Begæring til Sysselmanden om Udpantning. For• 
standerskabsmedlemmerne maa yde Sysselmanden 
Hjælp ved at give Oplysninger om Formuegoder, 
hvori Udpantning kan foretages, saasom Fiskepart, 
Kreaturer, Løsøregenstande, Tilgodehavende eller 
lignende. Overfor Fiskere er November Maaned 
i Almindelighed den bedste Maaned til Udpant• 
ning. De ved Udpantningen beslaglagte Gen• 
stande skal F arstanderskabet lade realisere ved 
Henvendelse til Dommeren. Januar. Senest l. 
Januar: Bekendtgørelse om Selvangivelse. Saadan 
skal indgives til Forstanderskabet inden 15. Januar 
eller for dem, der skal fore Handelsbøger, inelen 
Udgangen af Januar. Skattelov af 12. Marts 1923, 
§ 17. Inden 4. Januar: Afskrift af Folketings• 
valgliste sendes til Valgbestyrelsens Formand. 
Lov af 28. April 1916, § 12. Inelen 4. Januar: 
Afskrift af Lagtingsvalgliste seneles til Valgnævnet 
for vedkommende Valgkreds. Lov om Færøernes 
Lagting af 28. Marts 1923, § 3. Ved Maaneclens 
Begyndelse: l) Lærerlønning udbetales med 1/12 
forud. Dette gentages ved hver Maaneds Begyn' 
delse. Lærerlønningslov af 12. Juni 1922, § 9. 
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2) J ordemoderløn betales maanedsvis eller kv ar• 1931 
talsvis efter den med J ordemoderen trufne Aftale. 2. J an. 
Straks efter N ytaar: Indsendelse til Amtet af 
Hjælpekassens Kvittering før modtaget Tilskud fra 
Kommunen. Hjælpekasseanordning af 25. fe, 
bruar 1914, § 10. Straks efter Nytaar: Aflæg• 
gelse af Kommunens Regnskab paabegyndes. Naar 
Skøleforsømmelseslisten for Oktober K vartal er 
modtaget fra Skolekommissionen, behandles den i 
første Møde. Indberetning om Resultatet til Skole• 
direktionen. Skoleanordning af 16. Januar 1912, 
§ 3. Naar et nyt Forstanderskab tiltræder Hver• 
ve!, vælges i første Møde Formand og Næstfor• 
mand for det paabegyndte Aar. Landkommunal• 
lov af 28. Februar 1872, § 11. Indberetning om 
Valget sendes straks til Amtet. Valg af Sogne• 

·kommission, Landkommunallov § 15, Valg af 
Valgnævn, eventuelt Fællesvalgnævn, Lov Nr. 84 
af 30. April 1909 ang. kommunale Valg paa Fær• 
øerne, jfr. Lov Nr. 28. af 30. Januar 1923 ved• 
rørende Affattelse af kommunale Valglister,') Valg 
af Lokalrevisor, Landkommunallovens § 29, brin• 
ges i Erindring. H vor der gælder Sundhedsved• 
tægt, skal tillige vælges Sundhedskommission og 
dennes Protokol fremlægges. Februar. l. fe, 
bruar: Bekendtgørelse om Fremlæggelse af Skatte• 
fortegnelse. Skattelov § 19. l. Februar: Ansæt• 
telse af Kommuneskat. Skattelov § 19. Inden 5. 
Februar: Skattefortegnelse udarbejdes. Skattelov 
§ 19. Inden 5. Februar: Meddelelse til Selv. 
angivere, hvis Angivelse ikke er taget til Følge. 
Skattelov § 19. 5. Februar: Skattefortegnelsen 
fremlægges til Eftersyn og ligger fremme til 15. 
Februar. Skattelov § 19. 5. Februar: Kommu• 
nens Overslag fremlægges. Landkommunallov af 
28. Februar 1872, § 25. 5. Februar: Afskrift af 
Kommunens Overslag indsendes til Amtet. 15. 
Februar: Kommuneregnskabet sendes til Lokal• 
revisor. Lov af 28. Februar 1872, § 29, j fr. Skatte• 
lov § 49. Inden 18. Februar: Skatteklager ind• 
gives. Skattelov § 19. 18. Februar-l. Marts: 
Skatteklager behandles af Forstanderskabet Skatte• 
lovens § 20 (Husk Henvisning til at klage til 

') Bek. Nr. 200 af 17. Juli 1931. 
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1931 Lagtingets Skatteudvalg). Inden Februars Ud· 
2. Jan. gang: Indsendelse til Amtet af foreløbig Over• 

sigt over det forudgaaende Aars Udgifter til AJ, 
derdomsunderstøttelse og Enkebørnsunderstøttelse. 
l. Februar forfalder første Halvdel af Kommune• 
skatten. Skattelovens § 39. M.arts. Inden 15. 
Marts: Lokalrevisor afgiver sine Antegnelser til 
Kommuneregnskabet Landkommunallov § 29. 
I Marts Maaned indsendes F artegneise over Skatte• 
ansættelser med Selvangivelserne til Lagiingets 
Skatteudvalg. Skattelovens § 33. I Marts-Maj af, 
holdes Eksamen i Folkeskolen. Skoleanordning 
§ 17. April. Inden 15. April besvarer Forstan• 
derskabet Lokalrevisorens Antegnelser. Derefter 
fremlægges Kommuneregnskabet sammen med An• 
tegneiser og Besvarelser i H Dage efter forudgaaet 
Bekendtgørelse. Landkommunallovens § 29. I 
April-Maj behandles Skoleforsømmelseslisten for 
Januar K vart al. Indberetning til Skoledirektionen 
om Resultatet. Skoleanordning § 3. Maj. Inden 
15. Maj: Kommuneregnskab indsendes til Amtet. 
Regnskab for Hjælpekassen følger med. Ligesaa 
Oversigt over Udgifter til Alderdomsunderstøttelse 
og Enkebørnsunderstøttelse. Andragender til Lag• 
tinget bør indsendes i Maj. Junt Inden Ud• 
gangen af Juni skal l. Halvdel af Amtsreparti• 
tionsfondsbidraget indbetales til Politimesteren. 
Inden Udgangen af Juni : Indsendelse til Lag
tinget af Oplysning om det samlede Beløb af 
endeligt udfundne Skatteindtægter. Skattelovens 
§ 30. Juli. Inden 15. Juli : Til Lagtinget sen• 
des Opgørelse over Udgifter ved Vejvedligehol• 
deJse, jfr. § l i Regulativ af 6. Oktober 1930. 
Inden Olai indsendes Kommunens Forsørgelses• 
plan, hvis Tilskud af Amtsfattigkassen ønskes. 
Landkommunallovens § 17. I Juli-August be• 
handles Skoleforsømmelseslisten for April K vartaL 
Indberetning om Resultatet til Skoledirektionen. 
Skoleanordning § 3. August. I August forfalder 
2. Halvdel af Kommuneskatten. Skattelovens § 39. 
September.-Oktober. I Oktober-Novem• 
ber behandles Skoleforsømmelseslisten for J u li 
K vartaL Indberetning om Resultatet til Skole• 
direktionen. November. l. Halvdel af November: 
Folketingsvalgliste udarbejdes. Lov af 28. April 
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1916, § 8. 2. Halvdel af November: Listen ud• 1931 
Jaan es til N ævningegrundlisteudvalget. 20. N o• 2. J an. 
vember: Bekendtgørelse om Fremlæggelse af 
Listen. Lov af 28. April 1916, § 9. I November 
udarbejdes Llgtingsvalgliste. Lagtingsløv § 3. 
20. November: Bekendtgørelse om Fremlæggelse 
af Listen. Lagtingslov § 3. 20. November: Be• 
kendtgøreise om Fremlæggelse af Nævningegrund• 
listen, j fr. Vejlcdnit1g af 3. Juli 1921. December. 
l. December: Folketingsvalgliste fremlægges til 
Eftersyn og ligger fremme til 12. December. Lov 
28. April 1916, § 9. l. December: Lagtingsvalg• 
liste fremlægges til Eftersyn og ligger fremme til 
12. December. Lagtingslov § 3. l. December : N æv• 
ningegrundliste fremlægges til Eftersyn og ligger 
fremme til12. Dec. Inden 15. December: Klagerover 
de nævnte Valglister indgives. 15.-29. December: 
Klageme paakendes. Inden Udgangen af Decem• 
ber skal 2. Halvdel af Amtsrepartitionsfondsbidra• 
get indbetales til Politimesteren. Sidste Halvdel 
af December: Affattelse af Kommunens Over• 
slag. Landkommunallovens § 21, jfr. Skattelovens 
§ 49. I sidste Forstanderskabsmode vælges For• 
mand og Næstformand for det kommende Aar. 
Indberetning om Ændringer sendes straks til Amtet. 

(U tr.) 

Skr. fra Kirkeinspektionen ang. kirkelige 16. Jan. 
Genstande. Paa given Anledning skal man 
herved henlede Menighedsraadenes Opmærksom• 
hed paa, at ingen kirkelige Genstande, af hvilken 
Art nævnes kan, maa overlades til færøsk Musæum 
eller andre, uden at der i hvert enkelt Tilfælde 
foreligger Tilladelse hertil fra Kirkeinspektionen. 

(U tr.) 

Bek. (Nr. 9) om Tilskud fra Staten til 22. Jan. 
Ungdomsskoler og Aftenskoler paa Færøerne. 
I Henhold til Lov Nr. 81 af 19. Marts 1930 om 
Tilskud fra Staten og Skolefondene til U ngdoms• 
skoler og Aftenskoler § 4 fastsættes herved efter 
Forhandling med Færøernes Lagting følgende 
Bestemmelser om Lovens Gennemførelse paa Fær• 
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1931 øerne: § l. For at en Ungdomsskole eller Aften• 
22. Jan. skole kan faa Tilskud efter den heromhandlede 

Lov, kræves det: l) at Undervisningen er veder• 
lagsfri, 2) at Eleverne skal være ude over den 
undervisningspligtige Alder, 3) at Skolen under• 
kaster sig Tilsyn af den stedlige Skolekommission, 
4:) at Skolen og dens Undervisningsplan god• 
kendes af Skoledirektionen, 5) at Skolen godt• 
gor, at der er stillet et passende Lokale med Lys, 
Varme og Rengøring til dens Raadighed, 6) at 
der er sikret Skolen et Tilskud af mindst 50 Øre 
pr. Undervisningstime enten af den paagældende 
Kommune eller ad anden Vej. § 2. U ndervis• 
ningen skal foregaa indenfor følgende Fagrække: 
Dansk, Færøsk, Regning, Skrivning, Tegning, 
Religion, Historie, Geografi, Naturkundskab, 
Matematik, fremmede Sprog, Bogholderi, Steno• 
grafi, Maskinskrivning, Sundhedslære, Samfunds• 
lære, elementære Landbrugs• og Havebrugsfag, 
kvindelig Husgerning, kvindelig Haandgerning, 
Sløjd, Husflid, Gymnastik og Sang. Tilskud 
til Timer i de to sidstnævnte Fag kan 
dog kun gives i Forhold til et Timetal af ti], 
sammen indtil 1/J af samtlige Timer. Foredrag og 
Oplæsning, hvortil der ikke er knyttet særligt 
Arbejde fra Elevernes Side, kan kun indgaa i 
Undervisningen med højst 'h af samtlige Timer. 
Til U odervisning i kvindelig Husgerning og Sløjd 
maa være knyttet Øvelser i skriftlig Fremstilling 
og Regning. Naar et Undervisningshold har 
mere end 2 Fag, og over Halvdelen af Deltagerne 
er under 18 Aar, skal et af Fagene være Dansk, 
Færøsk eller Regning. § 3. Før Skolens Begyn• 
delse eller i hvert Fald senest H Dage efter ind• 
gives med Skolekommissionens og Forstander• 
skabets Paategning til Skoledirektionen et Andra• 
gende fra den paagældende Skoles Leder om 
Godkendelse af Skolen og dens Undervisuingsplan; 
Andragendet, til hvilket der er udarbejdet Skema, 
der kan faas ved Henvendelse til Skoledirektionen, 
maa indeholde Oplysning om følgende Forhold: 
l. Skolens Navn med Angivelse af By, Sogn og 
Amt. 2. Undervisningslokale. 3. Bekræftet Op• 
lysning om, af hvem dette Lokale med Lys, Varme 
og Rengøring er stillet til Raadighed for Skolen. 
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4. Bekræftet Oplysning om, hvorledes der er 1931 
sikret Skolen et Tilskud af mindst 50 Øre for hver 22. J.m. 
Undervisningstime; Tilskuddet maa ikke stamme 
fra Eleverne. 5. Skolens Lærere, disses Navn, 
Alder og Stilling. 6. Tiden for Skolens Begyn• 
deJse og Slutning. 7. Den ugentlige Timeplan 
med Angivelse af Dage og Klokkeslet for de en• 
kel te Timer og U ndervisningsfagene. 8. Det 
samlede Timetal, som Skolen efter Planen vil 
komme til at give. 9. Hvorvidt Eleverne betaler 
Indskrivningspenge og da hvor meget. 10. Ved 
Undervisning i kvindelig Husgerning og Sløjd 
angives det, hvem der afholder de Udgifter til 
Fødevarer og Materiel, som ikke kan dækkes af 
Driftstilskuddet H vis Planen kan godkendes, 
tilbagesendes den snarest af Direktionen, forsynet 
med dennes Approbationspaategning, idet Skema 
til Elevfortegnelse vedlægges. § 4. Som Betin• 
gelse for, at en godkendt Skole kan opnaa Tilskud, 
kræves: l) at Skolen har været besøgt af mindst 
8 Elever pr. Time i Gennemsnit; dog kan Skole. 
direktionen, hvor særlige Forhold gør det paa• 
krævet, godkende en Skole med 5 Elever; 2) at 
Undervisningen, hvis den har omfattet flere Fag, 
har strakt sig over mindst 40 Timer a 50 Minut• 
ter, hvis den kun har omfattet eet Fag, har strakt 
sig over mindst 20 Timer a 50 Minutter; 3) at 
Skolen har ført Dagbog over Skoledagene og de 
enkelte Elevers Deltagelse i eller Udeblivelse fra 
Undervisningen; til en saadan Elevfortegnelse er 
udarbejdet Skema, j fr. ovenfor; 4) at over Halvdelen 
af Deltagerne i en Undervisning, der har omfattet 
flere Fag, uden at noget af disse har været Dansk, 
Færøsk eller Regning, har været over 18 Aar ved 
Undervisningens Begyndelse. § 5. Ved Skolens 
Slutning og senest hvert Aars 15. April - for 
Sommerskolers Vedkommende senest 15. Oktober 
- indsender dens Leder gennem Skolekommis• 
sionen til Skoledirektionen Andragende om Tilskud 
under Vedlæggelse af den approberede Under• 
visningsplan og ledsaget af Indberetning om Skolens 
Virksomhed samt Elevfortegnelse; til Andragende 
om Tilskud kan det under § 3 nævnte Skema 
anvendes. § 6. Tilskuddet, der gives til Lærer• 
løn, udgør l Kr. 60 Øre pr. U n dervisningstime 
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1931 og udbetales af Færøernes Jordebogskasse efter 
22. J.m. Anvisning af Skoledirektionen; Udbetalingen fin, 

der Sted efter U odervisningens Afslutning inden 
H Dage efter Andragendets Modtagelse, se dog 
§ 7. Indrettes der Undervisning med tilrejsende 
Lærere, navnlig i Husgerning og Landbrugsfag, 
forhøjes det nævnte Tilskud indtil det dobbelte, hvis 
Ordningen er godkendt af Skoledirektionen; God• 
kendelse af denne særlige Ordning maa søges 
samtidig med, at Undervisningsplanen indsendes 
til Godkendelse, og Skoledirektionen vil ved TiJ, 
bagesendelse af Planen i godkendt Stand angive, 
hvilket Tilskud pr. Time der vil kunne regnes 
med. Udover dette Tilskud til Timer, hvori der 
undervises i kvindelig Husgerning og Sløjd, et 
Driftstilskud af 50 Øre pr. Undervisningstime å 
50 Minutter. § 7. Skoledirektionen kan efter 
derom indsendt særlig Ansøgning godkende, at 
Udbetalingen af Tilskuddet efter § 6 finder Sted 
maanedsvis bagud, første Gang efter den lste 
Kursusmaaneds Udgang, naar der er overvejende 
Sandsynlighed for, at de ovenfor i § 4 angivne 
Betingelser vil blive opfyldt. § 8. Medfører 
Etableringen af en Skole en større samlet Udgift 
til Undervisningsmateriel til Sløjd og Husgerning, 
kan der efter Ansøgning i hvert enkelt Tilfælde 
hertil gives et Tilskud af Statskassen paa 60 pCt. 
af Udgiften. Tilskuddet udbetales direkte af Stats• 
kassen med 1/10 aarligt i Løbet af de første 10 
Aar, den paagældende Skole er i Virksomhed. 
Andragende om saadant Tilskud skal indsendes 
til Undervisningministeriet gennem de lokale 
Skolemyndigheder og maa hvert Aar fornyes, bi, 
lagt med Bevis for, at det paagældende Materiel 
har været anvendt til U odervisning af den her• 
omhandlede Art i det forløbne Aar. Til Materiel, 
der tillige anvendes til Brug ved den almindelige 
F olkeskoleundervisning, gives ikke Tilskud i Hen• 
hold til nærværende Bestemmelse. § 9. Skole• 
direktionen indsender til Undervisningsministeriet 
senest l. August skematisk Oversigt over Skole• 
raadskredsens heromhandlede Skoler, forsaavidt 
de har været i Drift i det sidst afsluttede 
Finansaar. 
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Reglement for Polibetjent i Tveraa.') l. 1931 
Sysselmanden er Politibetjentens Foresatte i ethvert 7. Febr. 
tjenstligt Forhold, med Hensyn til hvilken han 
ikke ifølge Loven eller Reglementet er stillet 
under en anden Myndighed. 2. Det er Politi• 
betjentens Opgave dels at vaage over Oprethol• 
deJse af den offentlige Orden, dels at efterspore 
Forbrydelser og andre Overtrædelser af Love og 
Vedtægter, som er Genstand for offentlig Paatale. 
Han er pligtig at gøre Anmeldelse om ethvert 
saadant Forhold, som kommer til hans Kundskab. 
Politibetjenten skal patruljere i Byen fra Kl. 3 
Emd. til Kl. 12 Aften. Dog skal han være pligtig 
til, ifald Sysselmanden skønner, at det er nødven• 
digt at gøre Patruljetjeneste paa andre Tider af 
Døgnet, at udføre den Patruljetjeneste han i den 
Anledning beordres til. Han skal desuden paase, 
at de til Gadebelysning og Belysning ved Havnen 
hørende Belysningslegemer er i Funktion, og i 
modsat Fald straks give Anmeldelse herom til 
Kommunens Installatør. 3. Politibetjenten staar 
til Politimesterens Disposition og modtager Ordrer 
direkte fra ham, naar han er tilstede i Syslet. I 
Henhold hertil kan derfor Politimesteren, naar han 
kommer til Syslet og ønsker Politiassistance, 
rekvirere den fornødne Assistance hos Syssel• 
manden, der derefter giver Politibetjenten Ordre 
til at være til hans Disposition. 4. Politibetjenten 
er pligtig til at gøre Tjeneste i Sudero Syssel, saavel 
i som udenfor Tveraa. Han er pligtig til under 
Patruljetjenesten at have sin Opmærksomhed hen• 
vendt paa Brandfare og straks give Brandalarm 
ved udbrydende Ildløs. Han er pligtig til at yde 
Sysselmanden Bistand til Varetagelse af Karan• 
lænetjenesten i T veraa. Han er pligtig til at ud, 
føre Tjeneste som Arrestforvarer imod en passende 
Godtgørelse ; han er pligtig til at udføre Tilsige!• 
ser. For saa vidt Politibetjenten bortsendes fra 
T veraa og stilles til Raadighed for Sognefogden, 
er han pligtig til at efterkomme de af denne som 
Sysselmandens Stedfortræder givne Ordrer. Politi• 
betjenten skal hver Dag Kl. 4 Emd. melde sig 

l) J fr. Reglement af 26. Marts 1924. Reglement af 7. 
August 1929 og Reglement af 15. April 1931. 
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1931 paa Kommunekontoret samt Kl. 41/z Emd. paa 
7. Fck Sysselmandens Kontor, for saa vidt der ikke under 

Patruljetjenesten er forefaldet noget, der kræver 
omgaaende Henvendelse. Den daglige Tjeneste 
vil iøvrigt være at udfore efter nærmere Instruks 
fra Sysselmanden. Betjenten skal under sin Tje• 
neste være ifort Uniform. 5. Politibetjenten maa 
ikke paatage sig privat Arbejde uden Sysselman• 
dens Tilladelse. Ej heller maa han uden af Politi• 
mesteren efter Sysselmandens Indstilling meddelt 
Tilladelse modtage nogen Gave eller Belønning i 
Anledning af Udførelse af sin Tjeneste. Han skal 
iagttage Tavshed med Hensyn til alt, hvis Be• 
skaffenhed udfordrer det. 6. Politibetjenten 
skal nøje iagttage de i Lov af 13. April 1894 §§ 
7 -Il indeholdte Bestemmelser for Politiet, og 
navnlig i sin Tjeneste undgaa al Uhøflighed samt 
vise Maadehold og Besindighed. Overtrædelse 
af dette Reglement medfører Bødeansvar efter 
forannævnte Lov af 13. April 1894 § 11. 

(U tr.) 

Il. Fcbr. Lov (Nr. 20) for Færøerne om Foran• 
staltninger til Husdyravlens og Husdy.,brugets 
Fremme m. v. § l. Af Statskassen ydes der 
aarlige Tilskud paa tilsammen indtil 20 000 Kr. til 
følgende Foranstaltninger til Fremme af H usdyr• 
avl og Husdyrbrug m. m. paa Færøerne: A. Til 
Indkøb og U n derhold af gode Tyre og Hingste. 
B. Til Præmiering af Avlsdyr, udpegede ved Afhol• 
delse af Dyrskuer eller paa anden hensigtsmæssig 
Maade. C. Til andre Foranstaltninger til Husdyr• 
brugets Fremme. D. Til Foranstaltninger til Be• 
vareise eller Forøgelse af Fuglebestanden i Ud• 
mark og paa Fuglebjerge. § 2. De i § l nævnte 
Tilskud ydes til de paagældende Formaal efter 
Regler, der, efter at Lagtingets Erklæring er ind• 
hentet, fastsættes af Landbrugsministeren.') § 3. 
For Tilskuddets Anvendelse aflægges der Regn• 
skab til Landbrugsministeren. § 4. Denne Lov, 
der træder i Kraft den l. April 1931, træder i 
Stedet for Lov for Færøerne om Foranstaltninger 
til Husdyravlens og Husdyrbrugets Fremme m. m. 
af 3 J. Marts 1926. 

l) J fr. Regler af 4. Juni 1931. 
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Lov {Nr. 21) om Tillæg til Lov N.~. 103 1931 
af 4. April 1928 om Begunstigelser for 11. Fe br. 
Driftslaaneforeninger for mindre Jordbrugere 
paa Færøerne. (Indføjet i Loven af J928, se 
denne). 

Lov (Nr. 22) om Tillæg til Lov Nr. 194 11. Fe br. 
af 15. Juli 1927 om Oprettelse af mindre 
Jordbrug paa Færøerne. (Indføjet i Loven af 
J927, jfr. denne). 

Bek. (Nr. 48) om Ændring i Justitsmini• ll.Marts 
steriets Bekendtgørelse af 13. December 1918 
om Apotekervæsenet m. v. paa Færøerne. 
I Henhold til § 6 i Bekendtgørelse af 13. Decem• 
ber J9J8 om Apotekervæsenet m. v. paa Færøerne 
bestemmer Justitsministeriet herved, at Anordning 
om Apotekervarer af 4. April J929 skal bringes 
til Anvendelse paa Færøerne med følgende Æn, 
dringer: a) I § J, l. Stykke udgaar 2. Punktum. 
b) I § J, 2. Stykke udgaar 2. Punktum. c) § J, 
4. Stykke, erstattes med følgende : «Med Hen• 
syn til Fremstilling og Forarbejdning, Ind• og 
Udførsel samt Handel med og Udlevering af 
Opium m. m. gælder Reglerne i Lov N r. 95 af 
31. Marts 1930, jfr. Anordning Nr. 173 af 25. 
April J930, Bekendtgørelse N r. 304 af 30. Septem• 
ber 1930 og Bekendtgørelse Nr. 343 af 29. De, 
cemher 1930. d) § 7 udgaar. Bekendtgørelse 
øm Apotekervæsenet m. v. paa Færøerne af 13. 
December J918 Afsnit II Nr. 2 udgaar. 

Lov (Nr. 51) om Hesteavlens Fremme H. Marts 
paa Færøerne. § l. Færøerne deles med Hen• 
syn til de i denne Lov omhandlede Foranstaltnin' 
ger til Fremme af Hesteavlen i indtil10 Distrikter 
for Hingstebedømmelse. Delingen fastsættes af 
Landbrugsministeren efter Forhandling med Lag' 
tinget.') § 2. I hvert Grandestævnedistrikt, hvor 
der drives Hesteavl, bliver paa Grandestævne, 

l) Jlr. Bek. Nr. 296 al 10. Nov 1931. 
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19.31 første Gang paa det efter Lovens Stadfæstelse føJ, 
14.Marts gende Grandestævn e, ved Stemmeflerhed efter 

Marketal for 4 Aar ad Gangen at vælge 2 Per' 
soner - hver med en Stedfortræder - der skal 
modtage Anmeldelse fra Hesteejere om Grande, 
stævnedistriktets Hingste, jfr. § 4, lste Stykke. 
Foretages intet Valg, udnævner Sysselmanden de 
paagældende. Hvervet udfores som et borgerligt 
Ombud. Valgets Resultat kundgøres i Distriktet 
af Sysselmanden og meddeles snarest muligt den 
af Landbrugsministeriet ansatte Landbrugskonsw 
lent. § J. Enhver Ejer af Hingste er pligtig til 
inden l. Marts i det Aar, Hingsten fylder 2 Aar, 
at anmelde den for en af de i § 2 ommeldte Per' 
soner i Distriktet samt at fremstille den paa et af 
Distriktets Hingsteskuer (§ 6). Umiddelbart efter 
Fristens Udløb fremsender de paagældende de 
modtagne Anmeldelser til Landbrugskonsulenten. 
Hingste, som i det Aar, i hvilket de fylder 2 
Aar, er godkendte som Avlsdyr, skal atter det 
følgende Aar anmeldes til en af de i § 2 nævnte 
Personer og fremstilles paa Skue til Bedømmelse. 
§ 4. Blandt de i hvert af Distrikterne ifølge § 
2 valgte eller udnævnte Personer vælges aarlig af 
Færøernes Landbolmening (Føroya buna11arfelag) 2 
og af Landbrugskonsulenten l. Disse 3 Personer 
skal sammen med Landbrugskonsulenten og den 
af Landbrugsministeriet ansatte Dyrlæge udgøre 
Distriktets Hingstebedømmelseskommission. De 
valgte Medlemmer af Kommissionen skal fortrins< 
vis udtages fra de Grandestævnedistrikter, hvorfra 
der det paagældende Aar er anmeldt flest Hingste. 
Landbrugskonsulenlen er Formand og Dyrlægen 
Næstformand for Kommissionen. Landbrugskon' 
sulenten skal i Tilfælde af, at baade han og Dyr' 
lægen har Forfald, overdrage Formandshvervet 
enten til en af de 3 valgte Medlemmer af Kom' 
missionen eller til en udenfor siaaende hestekyndig 
Mand, som indtræder i Kommissionen. § 5. 
Den i § 4 ommeldte Kommission træffer Bestem' 
melse med bindende Virkning om, hvor mange 
Hingste der skal holdes i de paagældende Di' 
strikter. Kommissianell træffer derhos Bestemmelse 
om, hvornaar en godkendt Avlshingst udenfor det 
i § 3 ommeldte Tilfælde paa ny skal fremstilles til 
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Bedømmelse. § 6. Kommissionen skal hvert Aar 1931 
saa vidt muligt inden Udgangen af April Maaned 14.Marts 
afholde Hingsteskue paa et eller flere Steder i hvert 
Distrikt, hvor Hingste er anmeldt til Bedømmelse, 
og ved dette afgøre, hvorvidt nogen af Hingstene 
skal godkendes som Avlshingst i Distriktet og i 
bekræftende Fald hvilke. For saa vidt Amtman• 
den finder, at Afholdelsen af Hingsteskue i 
en vis Del af Distriktet eller Fremstilling af Hing• 
ste til Bedømmelse overensstemmende med de i Lo• 
ven foreskrevne almindelige Regler i særlige Til• 
fælde vil være forbundet med uforholdsmæssig 
stort Besvær, kan han tillade, at disse Regler lem• 
pes i fornødent af ham bestemt Omfang. § 7. 
Tid og Sted for Hingsteskuet bestemmes af Kom• 
missionens Formand og kundgøres ved Opslag 
med 14 Dages Varsel paa de Pladser i Distriktet, 
hvor der holdes Hingst, j fr. Lov for Færøerne om 
Ophævelse af Kundgørelse ved Kirkestævne m. m. 
af l. April 1912. § 8. Amtmanden kan fastsætte 
nærmere Regler for Kommissionens Virksomhed. 
§ 9. De Hingste, der ikke er blevet godkendte 
som Avlsdyr, skal kastreres eller holdes strengt 
afspærret i Tidsrummet fra l. April til l. Okto• 
ber. De godkendte Avlshingste skal kunne hol• 
des frit i Bygden uden Hensyn til den fastsatte 
Skibe11. § lO. Undladelse af at anmelde an• 
meldelsespligtige Hingste samt at fremstille samme 
paa Skue og Overtrædelse af § 9, lste Stykke, 
straffes med Bøder ikke under 20 Kr. Bøden til• 
falder Hjælpekassen i det Sogn, hvori Overtræ• 
deren bor. § U. Sager om Overtrædelse af 
denne Lov behandles som Politisager ved Sysse• 
Jets Politiret. § 12. Denne Lov træder i Kraft 
den l. Oktober 1931. Fra samme Dag ophæves 
Lov Nr. 45 af 30. Marts 1892 om Hesteavlens 
Fremme paa Færøerne. 

Lov (Nr. 57) om Ændring i Lov Nr. 55 14.Marts 
af 13. April 1894 indeboldende Bestemmelser 
om Politiet paa Færøerne. (Indføjet i Loven af 
1894). 

1!-26 
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1931 Lov (Nr. 58) om Ændring i Lov Nr. 4 
14.Martsaf 8. Januar 1872 om Foranstaltninger til at 

forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse 
til Færøerne m. m. (Indføjet i Loven af 1872). 

14.Marts Lov (Nr. 59) om kommunale Valg i 
Landkommunerne paa Færøerne. (Jfr. Bek. 
Nr. 200 af 17. Juli 1931). 

19.Marts Bek. (Nr. 69) om Mindstebetaling for 
Distriktsjordemødre paa Færøerne. I Hen• 
hold til § 11 i Anordning af 11. Februar 1920, 
hvorved Lov om Jordemodervæsenet af 13. J u ni 
1914 sættes i Kraft paa Færøerne, fastsættes her• 
ved følgende 1\iindstebeløb, som skal ydes Di• 
striktsjordemødre paa Færøerne for Fødselshjælp 
og anden under J ordemoderpraksis hørende Virk< 
somhed : A. For ydet Fødselshjælp og dermed i 
umiddelbar Forbindelse siaaende Hjælp til Barsels• 
kvinde og Barn i de første Dage efter Fødslen 
beregnes Mindstebetalingen efter den betali11gs• 
pligtiges Indtægt efter følgende Skala: l. Ved 
Indtægter indtil 1500 Kr. erlægges mindst 10 Kr. 
2. Fra og med 1500 Kr. indtil 2000 Kr. erlægges 
mindst 15 Kr. 3. Fra og med 2000 Kr. indtil 2500 
Kr. erlægges mindst 20 Kr. 4. Fra og med 2500 Kr. 
indtil 3000 Kr. erlægges mindst 25 Kr. 5. Fra og 
med 3000 Kr. indtil 4000 Kr. erlægges mindst 30 
Kr. 6. Fra øg med 4000 Kr. indtil 5000 Kr. erlæg• 
ges mindst 40 Kr. 7. Fra og med 5000 Kr. og 
derover erlægges mindst 50 Kr. Dersom den be• 
talingspligtige er ansat til at svare Kommuneskat, 
lægges den endelige udfundne Skatteindtægt, af 
hvilken denne Skat senest er beregnet, ogsaa til 
Grund ved Beregningen af den her omhandlede 
Betaling. Hvis Betalingen skal udredes af Fattig• 
væsenet, erlægges den med 10 Kr. Ved Tvilling• 
fødsler forhøjes Mindstebetalingen med mindst 
Halvdelen. B. For førhastet Tilkaldelse erlægges 
af betalingspligtige, henhørende til de i Post A 
under Nr. 1-7 nævnte Indtægtsklasser, mindst 
henholdsvis 2 Kr., 2 Kr. 50 Øre, 3 Kr., 3 Kr. 50 
Øre, 4 Kr., 4 Kr. 50 Øre og 5 Kr. Tilkaldelse 
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belragtes som forhastet, naar der ikke ved Di· 1931 
striktsjorrlemoderens Ankomst findes Tegn til be, 19.Marts 
gyndende Fødsel, og Fødslen ikke indtræffer før 
48 Timer efter første Tilkaldelse. C. For enhver 
anden af de i § 3 i Instruks for alle til Praksis 
berettigede Jordemødre paa Færøerne af l. De• 
cemher 1921 omhandlede, til J ordemødrenes P rak• 
sis henhørende Forretninger ydes mindst samme 
Betaling som bestemt under B. Denne Bekendt• 
gøreise træder i Kraft den lste April 1931 og er 
gældende indtil den 31. Marts 1941. 

Lov (Nr. 87) om Salg til Thorshavn31.Marts 
Kommune af Embedsgaarden Aalekær. § l. 
Justitsministeren bemyndiges til at sælge den til 
Amtmandsembedet paa Færøerne henlagte Gaard 
Aalekær til Thorshavn Kommune. Afhændelsen 
omfatter: l) hele Indmarken med Undtagelse af 
de til Dronning Alexandrines Hospital udlejede 
Arealer Matr. Nr. 969 c, 976, 978 og 1007 b af 
Thorshavn By og Sogn, den sydlige Del af Matr. 
Nr. 969 a sammesteds, mod Nord begrænset af 
en Linie i Øst.Vest fra det nordøstlige Hjørne af 
M a tr. N r. 976 til Stranden, samt M a tr. Nr. 977 
b, 977 c, 1004, 1005 og 1007 a sammesteds, 2) 
hele Udmarken med alle Herligheder, 3) Strand, 
rettigheder samt 4) Instø og lnventariehuse. Købe• 
summen udgør 55 000 Kr., at forrente og afdrage 
i hver Juni og December Termin med en halv• 
aarlig Ydelse af l 750 Kr., hvoraf 41/2 pCt. aarlig 
af den til enhver Tid skyldige Kapital er Rente, 
Resten Afdrag. Ved Salg af Parceller eller Trøer 
fra Gaarden vil Kommunen have at indbetale Halv. 
delen af de indkomne Salgssummer som ekstra• 
ordinære Afdrag paa Købesummen. For Købe• 
summen gives der Staten l Prioritets Panteret i 
alt, hvad der omfattes af Overdragelsen. § 2. 1) 

Nuværende Lejere af Trøer, indlagte fra Aalekær, 
skal, naar de har Trøerne forsvarligt indhegnede 
fra Udmarken, og naar 1/< af Arealet er opdyrket, 
være berettigede til at købe T r øerne for en Købe, 
sum af 100 Kr. pr. Helaarskofoder. Thorshavn 

l) Jfr. Lov (Nr. li9) af l. April 1921. 
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1931 Kommune skal være berettiget til at forlange Ret• 
3l.Marts ten til Vintergræsning for Faar afløst saavel for 

tidligere frasolgte Trøer som for Trøet-, der fra• 
sælges i Henhold til foransiaaende Bestemmelse, 
for et Vederlag af 100 Kr. pr. Helaarskofoder. 
Tilsvarende Ret til Afløsning tilkommer Trøejerne. 
For Afløsningsvederlaget gives der Kommunen 
lste Prioritets Panteret i den paagældende Ejen• 
dom forud for allerede indestaaende Prioriteter. 
T røejerne skal være berettigede til at afdrage Af, 
løsningsvederlaget i Løbet af 10 Aar med 1/10 aar• 
lig, saaledes at det til enhver Tid skyldige Beløb 
forrentes med 5 pCt. aarlig. Thorshavn Kommune 
skal være berettiget til at afkræve enhver Trolejer 
et Beløb af 4 Kr. aarlig pr. Helaarskofoder, for 
saa vidt og saa længe Trøen ikke af Kommunen 
kræves anvendt til Vintergræsning. § 3. Fær• 
øernes Lagting skal til enhver Tid indenfor et 
Tidsrum af 20 Aar fra Skødets Datø have Ret til 
Erhvervelse af den Del af Matr. Nr. 1026 af 
Thorshavn By og Sogn ( «Debesar Trø» ), som 
overdrages til Thorshavn Kommune, for en Be• 
taling af l Kr. pr. m2• Fornøden Tinglæsning 
herom vil være at foretage. Der paalægges Grun• 
dene omkring de til Dronning Alexandrines Ho• 
spital udlejede Arealer Servitut til Fordel for Ju• 
stilsministeriet om, at de paagældende Grunde 
ikke maa anvendes til Trankogeri, Fisketørrings• 
pladser eller anden for Hospitalet skadelig Virk
somhed. § 4. Thorshavn Kommune indtræder 
i alle Amtmandsembedets Rettigheder og Forplig• 
teJser i Henhold til den mellem Amtmanden og 
Forpagteren af Aalekær indgaaede Forpagtnings• 
kontrakt. Kommunen overtager endvidere de af 
Forpagteren udførte Forbedringsarbejder ved Ejen• 
dommen efter Vurdering af Mænd, udmeldte af 
Retten, dog ikke for et større Beløb end 4 400 
Kr., der tilsvares Forpagteren kontant ved hans 
Fratræden med Fradrag af Beløb, som Forpagteren 
maatte være skyldig for mangelfuld Vedligehol· 
deJse eller af anden Aarsag. § 5. Gaardens 
Overlevering fra Amtmandsembedet til Thorshavn 
Kommune sker ved Synsforretning i Overensstem• 
melse med den hidtil fulgte Praksis ved Overlevering 
til en tiltrædende Amtmand. Samtlige med Over• 
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dragelsen forbundne Omkostninger bæres af Kom• 1931 
munen. § 6. Denne Lov træder straks i Kraft. 31.Marts 

Lov (Nr. 92) om Oprettelse af et 3l.Marts 
Fiskerinævn for Færøerne. § l. Der 
oprettes et Fiskerinævn for Færøerne be• 
siaaende af indtil 5 Medlemmer og en Se• 
kretær. Medlemmerne og Sekretæren udnævnes 
af Ministeren for Søfart og Fiskeri for et Tids• 
rum af 3 Aar ad Gangen, for de 3 Medlemmers 
Vedkommende efter Indstilling af Lagtinget. Mini• 
steren for Søfart og Fiskeri bestemmer, hvem der 
skal være Formand for Nævnet. Medlemmerne 
og Sekretæren lønnes med Honorarer, hvis Stør• 
reJse fastsættes paa Finansloven. For Deltagelse 
i Nævnets Møder tilkommer der Medlemmerne 
og Sekretæren Dagpenge og Befordringsgodtgørelse 
efter Regler, der fastsættes af Ministeren for Sø• 
fart og Fiskeri. Fiskerinævnets Medlemmer har 
Tavshedspligt. § 2. Fiskerinævnet har til Op• 
gave at følge Udviklingen af Fiskeriet og Afsæt• 
ningen af Fisk og Fiskeprodukter, at overveje og 
fremsætte Forslag til Foranstaltninger, der skøn• 
nes paakrævede eller nyttebringende for det fær• 
øske Fiskerierhvervs Trivsel og Udvikling, herunder 
ogsaa at søge Erhvervets Konkurrenceevne styrket 
og Afsætningen af Erhvervets Produkter fremmet. 
§ 3; De nærmere Regler for Fiskerinævnets Virk• 
somhed fastsættes af Ministeren for Søfart og Fi• 
skeri, til hvem der efter hvert Møde afgives en 
skriftlig Beretning om, hvad der er passeret. § 4. 
Denne Lov forelægges til Revision i Rigsdagssam• 
lingen 1936-37. 

Lov (Nr. 95) Finansloven. Landbrugskon• 3l.Marts 
sulenten paa Færøerne : 

a. Aarligt Honorar . . . . . . . . . . . . 5410 Kr. 
b. Rejse• og Kontorhold. . . . . . . . 900 

6310 Kr. 



406 Finansloven 

1931 Landbrugsforsøg paa Færøerne: 
31. Marts Lønninger ................. . 

Pensionsbidrag ............ . 

Driftsudgifter .............. . 
Landbrugskursus ........... . 
Det færøske Landbrugsudvalg 

Veterinærvæsenet paa Færøerne: 
Dyrlægen: 
Aarligt Honorar ............ . 

11671 Kr. 
768 -

12439 Kr. 
25900 

1000 -
1800 -

41139 Kr. 

5835 Kr.') 

3l.Marts Lov (Nr. 98) om Statens Tjenestemænd. 
- - § 93. Bestemmelserne i Kapitel 5 brin• 

ges til Anvendelse for Færøerne med de ved de 
lokale Forhold nødvendiggjorte Afvigelser; det 
nærmere herom fastsættes ved kgl. Resolution. 2) 

- - - § 323. I l. L ø n n i n g s k l a s s e er 
Lønnen 12.000 Kr. aarlig, stigende efter 5 Aar til 
13.200 Kr. Hertil henføres : Amtmanden. Som Re• 
præsentationstillæg ydes der Amtmanden 3600 Kr. 
aarlig. § 324. I 2. L ø n n i n g s k I a s s e er 
Lønnen 7800 Kr. aarlig, stigende efter 5 Aar til 
8400 Kr. Hertil henføres : Dommeren, Politi• 
mesteren. § 325. I 3. L ø n n i n gs k l a s s e er 
Lønnen 7050 Kr. aarlig. Hertil henføres : Amtslægen. 
§ 326. I 4. L ø n n i n g s k I a s s e er Lønnen 
5250 Kr. aarlig. Hertil henføres : Kredslægen paa 
Suderø, i Vestmanhavn og paa Norderøerne. 
§ 327. 5. Lønningsklasse. a) Lønning 
3660 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar med 480 
Kr. indtil 4620 Kr. Hertil henføres: Sysselman• 
den for Suderø Syssel, b) Lønning 3000 Kr. aar• 
lig, stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. indtil 
3900 Kr. Hertil henføres : Sysselmændene for 
Østerø, Strømø og Norderøernes Syssel, Vra• 
gerformanden i Thorshavn. c) Lønning 2700 

l) ]fr. Lov 98 31. Marts 1931 om Statens Tjenestemænd 
§ 329. 

2) Kap. 5 omhandler Reguleringstillæg. 
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Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. 1931 
indtil 3600 Kr. Hertil henføres Sysselmændene for 3l.Marts 
Vaagø og Sandø, Vragerformanden i Tveraa. 
§ 328. I 6. L ø n n i n g s k l a s s e er Lønnen 
2220 Kr. Jarlig, stigende hvert 3. Aar med 270 
Kr. indtil 3300 Kr. Hertil henføres : Politibe• 
tjente i Thorshavn (I). § 329. Landbrugskon• 
sulenten og Dyrlægen ansættes af Landbrugs• 
ministeren og oppebærer Honorarer, hvis Størrelse 
fastsættes paa Finansloven.') § 330. Gebyrer 
efter Lov om Navneforandring af 22. April 190± 
§ ± og Gebyrer for de i Justitsministeriets Skri• 
velse af 27. Januar 1860 Nr. 2 og 3 omhandlede 
Forretninger tilfalder Politimesteren personlig. 
Alle andre Gebyrer, der i Henhold til Lovgivnin• 
gen erlægges til Politimesteren, Sysselmændene og 
Sognefogeden i Vaag, tilfalder Statskassen. For 
Oppebørselen af disse Gebyrer aflægger Politi• 
mesteren Regnskab i Overensstemmelse med de 
gældende Regler om Regnskab for Sportelafgifter. 
For Sysselmændenes Vedkommende fastsættes de 
nærmere Regler vedrørende Regnskabsaflæggelse 
af Justitsministeren. Det har sit Forblivende ved 
de i Lov om Sysselmændene paa Færøerne af 2. 
Juni 1917 og Lov om Lønning for Landfoged• 
embedet paa Færøerne af 31. Marts d. A. fast• 
satte Bestemmelser, hvorefter: de Landfogeden (nu 
Politimesteren), Sysselmændene og Sognefogeden 
i Vaag ved Lov om forskellige Skatter og Afgif, 
ter paa Færøerne af 30. Marts 1892 § 13, 2. 
Stykke, jfr. Lov for Færøerne om Forandring i 
forskellige Skatter og Afgifter af 7. Marts 1912 
§ l, samt ved Lov om Hvalfangst ved Fær• 
øerne af 2. Maj 1902 § 6, 2. Stk. sidste 
Punktum, jfr. Lov om Ændring i denne Lov af 
25. Februar 1916, tillagte Beløb af ±. pCt. af de 
i de nævnte Love fastsatte Afgifter bortfalder til 
Fordel for de paagældende offentlige Kasser. Den 
Sysselmændene ved Lov for Færøerne om Afløs• 
ning af Tiende og Forandring i forskellige Skatter 
og Afgifter af l. April 1908 § 5 tillagte Erstatning 
af Statskassen for Tiende bortfalder, og Renten af 
den ved kgl. Resolutioner af 7. Jan. og 18. Nov.1829 

') )fr. Finanslov Nr. 95 af 31. Marts 1931. 
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1931 oprettede Lønningsfond for Sysselmændene ind' 
3l.Marts gaar i Statskassen. Med Hensyn til de af Politi' 

mesteren, Sysselmændene og Sognefogden i Vaag 
i Embeds Medfør oppebaarne Indtægter, som hver' 
ken omfattes af de i denne Paragraf givne Regler 
eller af Bestemmelserne i Lov om Lønninger for 
Retsbetjent og Magistratsembeder af l. Juli 1870, 
bestemmer Justitsministeren, om Indtægten skal 
tilfalde Oppebørselsbetjenten personlig eller en 
offentlig Kasse. Spørgsmaalet herom kan ikke 
indbringes for Domstolene. Reglen i § 6, Stk. 
6, 1) gælder ikke for de i § 327 nævnte Tjeneste' 
mænd. For Politibetjente i Thorshavn kan Tjene' 
stetid som Tjenestemænd i kommunal Politi træde 
i Stedet for Aspiranttjeneste. - - - § 841. Be, 
stemmelsen i Reskript til Amtmanden og Amts' 
provsten over Færøerne af 3. Januar 1827, j fr. § 7, 
d. i Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne af IO. 
April 1895, hvorefter enhver Embedsmand paa 
Færøerne, som forsynes med en af Kongen under' 
skreven Bestalling, ved sin Embedstiltrædelse skal 
give i det mindste 5 Rbdl. til Amtsfattigkassen, 
bortfalder. - - ~ 

31.Marts Lov (Nr. 113) om Statstilskud til Hus' 
holdningsskoler. § l.') - - - For Hushold' 
ningsskoler paa Færøerne fastsættes Aarselev' 
antallene efter Stk. 3, 4 og 5 til Halvdelen af de 
for Skoler i det øvrige Danmark fastsatte Tal, 
saaledes at Resultatet, naar der fremkommer en 
Brøk, forhøjes til det næste hele T al. 3) - - -

31.Marts Anordn. (Nr. 122), hvorved Lov Nr. 205 
af 6. Juli 1916 om Forsikring mod Følger af 
Ulykkestilfælde, jfr. Lov Nr. 394 af 28. Juni 
1920 og Lov Nr. 186 af 14. Juli 1927 sættes 
i Kraft paa Færøerne. I Henhold til den Rege' 
ringen ved § 80 i Lov Nr. 205 af 6. Juli 1916 

l) Bestemmelsen om 2 Aars Aspiranttjeneste. 
2) For at faa Statsunderstøttelse skal Skolen være godkendt 

paa Finansloven. Der tildeles Skolerne et fast Bidrag paa 
500 Kr. aarlig til hver Skole og derhos en vis Del af 
Udgifterne til Lærerlønninger, Undervisningsmidler og 
Bygningsudgifter. Desuden ydes der Understøttelse til 
ubemidlede Elever. 

3) Jfr. Bek. Nr. 1i8 af 18. Juni 1931, § 3. 
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om Forikring mod Følger af Ulykkestilfælde med• 1931 
delte Bemyndigelse sættes herved den nævnte 31.Marts 
Lov, saaledes som den er ændret ved Lov Nr. 
394 af 28. Juni 1920 og Lov Nr. 186 af 14. Juli 
1927, i Kraft paa Færøerne i følgende Skikkelse: 
Første Kapitel. Almindelige Be• 
s t e m m e l s e r. § 1. Rammes en i Medfør af 
denne Anordning forsikret Person af et Ulykkes• 
tilfælde, der midlertidigt eller vedvarende forringer 
hans Erhvervsevne, er han paa den Maade og i 
det Omfang, som nedenfor bestemmes, forsikret 
mod Ulykkestilfældets Følger. Forvolder Ulykkes• 
tilfældet Døden, er hans Efterladte paa samme 
Maade forsikrede mod det lidte Tab af Forsørger. 
Lige med Ulykkestilfælde regnes skadelige Paa• 
virkninger af højst nogle faa Dages Varighed, der 
skyldes Arbejdet eller de Forhold, hvorunder det 
foregaar, og som medfører Forringelse af Erhvervs• 
evnen eller Død. § 2. Staten yder sine Tjeneste• 
mænd samt de af Staten beskæftigede Arbejdere, 
der ikke har fast Bopæl paa Færøerne, Erstatningefter 
de i det øvrige Kongerige gældende Regler. løvrigt 
ydes der Statens Arbejdere Erstatning efter denne 
Anordnings Regler. For de nævnte Personers 
Vedkommende vil Reglerne dog under Hensyn 
til deres særlige Forhold kunne lempes ved konge• 
lig Anordning; det samme skal være Tilfældet for 
Personer, der lønnes af Statens aarlige Y delser til 
Kongen ; Erklæring fra Arbejderforsikrings•Raadet 
skal i saa Fald forud indhentes. Kommunerne 
yder deres Tjenestemænd og Arbejdere Erstatning 
efter denne Anordnings Regler. Reglerne for 
andre Arbejdsgiveres Forsikringsansvar samt om 
Adgang til at tegne frivillig Forsikring indeholdes 
i 6te, ?de, 8de og 9de Kapitel. § 3. Forsikrin• 
gen omfatter Ulykkestilfælde, der opstaar ved den 
forsikredes i denne Anordning omhandlede Be• 
skæftigelse eller ved de Forhold, hvorunder den 
foregaar. Endvidere omfatter Forsikringen Ulykkes• 
tilfælde, der bevislig skyldes den forsikredes For• 
søg paa Redning af Menneskeliv, Forebyggelse af 
Ulykker eller Afværgelse af større materielle og 
kulturelle Tab, naar dette - paa eller udenfor 
Arbejdsstedet - sker i Sammenhæng med saadan 
Beskæftigelse. Udelukkede fra Forsikring er 
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1931 Ulykkestilfælde, som den forsikrede selv har hid· 
31. />!arts ført med Forsæt. Har den forsikrede ved grov 

Uagtsomhed, ved Tilsidesættelse af reglementariske 
Bestemmelser, som er holdte tilbørlig i Kraft, eller 
ved Beruselse selv hidført eller dog væsentlig bi• 
draget til Ulykkestilfældet, kan Erstatningen ned• 
sættes eller bortfalde. I saa Fald skal Ulykkes• 
forsikrings•Raadet (jfr. andet Kapitel) udtrykkelig 
udtale det i sin Kendelse. § 4. Har den tilskade• 
komne eller de efterladte rejst Retskrav i Henhold 
til andre Regler for Erstatning ved Skadetilføjelse 
end de i denne Anordning omhandlede, kan de 
ikke samtidig eller senere paaberaabe sig nærvæ• 
rende Anordning eller æske Raadets Afgørelse, 
medmindre Raadet, efter at have gjort sig bekendt 
med Retssagens Enkeltheder, indvilliger deri. 
Naar en forsikret eller hans efterladte har mod• 
taget Y delser i Henhold til denne Anordning, 
har de dermed givet Afkald paa samtidig eller 
senere at fremføre Retskrav mod Arbejdsgiveren 
eller andre i Henhold til ovennævnte Regler. 
Dette gælder dog ikke, hvis Raadet skønner, at 
den forsikrede eller hans ef:erladte med Føje kan 
sagsøge Arbejdsgiveren eller andre, og giver de 
paagældende skriftlig Meddelelse herom. l saa Fald 
vil Retssagen være uden Indflydelse paa den for• 
sikredes eller de efterladtes Krav efter denne An• 
ordning, men saafremt der ved Dommen tillægges 
dem Skadeserstatning, skal der af denne, saa vidt 
den tilstrækker, godtgøres vedkommende Forsib 
ringsselskab (Arbejdsgiver), hvad det har maattet 
udrede i Medfør af denne Anordning. Indledes 
Retssag, skal der meddeles Klageren fri Proces 
ved Raadets Foranstaltning. § 5. Overenskom• 
ster mellem forsikringspligtige og forsikringsberet• 
tigede har ingen retlig Gyldighed, naar de gaar 
ud paa eller fører til, at nogen Bestemmelse i 
denne Anordning ikke skal gælde, eller at den 
forsikrede skal udrede en Forsikringspræmie, som 
efter Anordningen paahviler Arbejdsgiveren, eller 
at pligtige Y delser ikke skal beregnes efter An• 
ordningen. Ligeledes er Overenskomster om Til· 
bageholdeise af Lønning i Anledning af Forsikring 
i Henhold til denne Anordning ugyldige. § 6. 
De Krav, som tilkommer en forsikret eller hans 



Lov om Ulykkesforsikring 411 

efterladte ifølge denne Anordning, kan ikke over• 1931 
drages, pantsættes eller gøres til Genstand for 31.i'larts 
Retsforfølgning til Kreditorers Fyldestgørelse. 
§ 7. Socialministeriet træffer efter indhentet Er• 
klæring fra Ulykkesforsikrings•Raadet Bestemmelse 
om, i hvilket Omfang Bestemmelserne i denne 
Anordning skal komme til Anvendelse paa Ar• 
bejdere, der midlertidig beskæftiges i Grønland i 
Virksomheder, der har Sæde eller Styrelse paa 
Færøerne. Regeringen bemyndiges til at træffe 
gensidig Overenskomst med fremmed Stat om, i 
hvilket Omfang Bestemmelserne i denne Anord• 
ning eller den fremmede Stats tilsvarende Bestem• 
melser skal komme til Anvendelse paa Bedrifter, 
hvis Virksomhed ogsaa drives i den anden Stat, 
samt paa forsikrede, der midlertidig beskæftiges 
indenfor den anden Stats Omraade. A n d e t 
Kapitel. Om Ulykkesforsikrings• 
R a a d e t. § 8. Ordningen af de ifølge denne 
Anordning opstaaende Forhold varetages af Ulykkes• 
forsikrings.Raadet. Sager vedrørende Ulykkes• 
tilfælde, der overgaar Statens T.ienestemænd eller 
de af Staten beskæftigede Arbejdere, der ikke har 
fast Bopæl paa Færøerne, behandles dog af 
Arbejderforsikrings•Raadet (Lovbekendtgørelse Nr. 
187 af H. J u li 1927 § 8) efter de i det øvrige 
Kongerige gældende Regler. Sager vedrørende 
de af Staten i øvrigt beskæftigede Arbejdere be• 
handles af Arbejderforsikrings•Raadet efter Reg• 
Jerne i denne Anordning. § 9. Ulykkesforsikrings• 
Raadet bestaar af Dommeren paa Færøerne som 
Formand, Amtslægen paa Færøerne samt 3 af 
Færøernes Lagting for 4 Aar valgte Medlemmer, 
af hvilke et Medlem skal være Repræsentant for 
de forsikrede og l Medlem skal være Repræsen• 
tant for de forsikringspligtige Arbejdsgivere. Des• 
uden vælger Lagtinget 3 Suppleanter. § 10. Ud· 
giflerne ved Ulykkesforsikrings•Raadet, herunder 
Honorarer til Medlemmerne, afholdes af Stats• 
kassen efter nærmere af Justitsministeriet fastsatte 
Regler. Færøernes Ulykkesforsikring (Føroya van• 
lukkutrygging) er forpligtet til at stille sine Kon• 
tarer til Disposition for Raadet. Bestemmelser 
om Forretningsgangen for Ulykkesforsikrings• 
Raadet fastsættes i en Forretningsorden af Social• 
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19.31 ministeriet efter Forslag af Raadet. Formanden 
3l.Marts for Raadet skal være berettiget til i foreliggende 

Tilfælde at indhente Udtalelser fra Arbejder• 
forsikrings•Raadet. § 11. Intet af Raadets Med• 
lemmer maa være ansat i eller tage Del i Ledelsen 
af noget her i Landet virkende i Henhold til denne 
Anordning anerkendt Ulykkesforsikringsselskab. 
§ 12. Raadet træffer, efter at have modtaget alle 
fornødne Oplysninger og givet Forsikringsselskabet 
eller Arbejdsgiveren samt andre vedkommende 
Lejlighed til at gøre sig bekendt med de forelig• 
gende Oplysninger og til at udtale sig om Sagen, 
Afgørelse af følgende Spørgsmaal : a) om en 
Virksomhed eller et Arbejdsforhold hører under 
denne Anordning og i bekræftende Fald: b) om 
hvem der er at anse som forsikringspligtig Arbejds• 
giver; c) om en Person har Adgang til at tegne 
frivillig Forsikring i Medfør af denne Anordning; 
d) om et anmeldt Tilfælde begrunder Krav efter 
Anordningen; e) om Størrelsen og Arten af de 
Y d eiser, der tilkommer den forsikrede eller hans 
efterladte; f) om Tvivlsspørgsmaal vedrørende 
Dagpenge og Takst for Lægeattester. § 13. De 
af Raadet fastsatte Beløb (§ 12 Litra e) kan ikke 
senere af dette nedsættes eller forhøjes, medmindre 
det indenfor en Frist af treMaaneder fra den om 
Afgørelsen givne Underretning godtgøres for Raa• 
det, at de Oplysninger, paa Grundlag af hvilke Af, 
gøreisen er truffet, lider af væsentlige Mangler 
eller Urigtigheder. Ulykkesforsikrings•Raadets 
Afgørelse i Sager, der angaar Spørgsmaal om 
Størrelsen og Arten af de Ydelser, der tilkommer 
den tilskadekomne, kan indankes for Arbejder• 
forsikrings•Raadet. Fristen for Paaanke er 3 Maa• 
n eder fra den om Afgørelsen (eventuelt ny Afgø• 
relse i Henhold til l. Stykke) givne Underretning. 
§ 14. Har Raadet forsømt at iagttage den fore• 
skrevne Fremgangsmaade, kan de under § 12 
nævnte Afgørelser indankes for Socialministeren, 
der kan ophæve den trufne Afgørelse og hjemvise 
Sagen til ny Behandling og Afgørelse. Udenfor 
disse Tilfælde er der Adgang til at paaanke de 
under Litra a, b, c og d nævnte Afgørelser for 
Socialministeren, medens de under e og f nævnte 
Afgørelser ikke kan indankes for Ministeren. 
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Socialministerens Afgørelse af de i § 12 under 1931 
Litra a, b og c nævnte Spørgsmaal kan indbringes 31.1\larts 
for Domstolene. Ved kgl. Anordning kan der 
træffes nærmere Bestemmelser om Procesmaaden, 
sigtende til at hidføre en hurtig Afgørelse af Sa• 
gerne. løvrigt kan Socialministerens eller Ulykkes· 
forsikrings•Raadcts (Arbejderforsikrings•Raadets, 
jfr. § 13, 2. Stykke) Afgørelser ikke indbringes 
for Domstolene. Fristen for Paaanke til Social• 
ministeren saa vel som for Indbringelse af dennes 
Afgørelser for Domstolene er 3 Maaneder fra den 
om Afgørelsen givne Underretning. § 15. Be• 
staar der om en under denne Anordning ikke 
hørende Ulykkesforsikring den Aftale mellem For• 
sikringstageren og et anerkendt Forsikringsselskab 
(§ 18), at Erstatning skal ydes i Overensstem• 
melse med Anordningen, og at Parterne under• 
kaster sig Raadets Afgørelse, skal de under saadan 
Forsikring hørende Ulykkestilfælde behandles som 
henhørende under denne Anordning. Til Dæk-
ning af Raadets Udgifter herved fastsætter Social• 
ministeren en Kendelse. § 16. Ulykkesforsikrings• 
Raadet indsender aarlig til Socialministeren, Lag• 
tinget og Arbejderforsikrings•Raadet, Beretning 
om sin Virksomhed. Beretningen trykkes og 
offentliggøres paa den Maade, Socialministeren be• 
stemmer. T r e d i c K a p i t e l. O m F o r s i k ' 
ringspligtens Ordning. § 17. Stat og 
Kommune har ikke Pligt til at afgive deres Risiko 
efter nærværende Lov; det samme gælder Civili• 
sten. § 18. De efter Anordningen forsikrings• 
pligtige Arbejdsgivere er samtidig med, at de ind• 
træder i et Forhold, der medfører Forsikringspligt, 
og saalængc Forholdet varer, Medlemmer af Fær• 
øernes Ulykkesforsikring (Føroya vanlukkutrygg• 
ing). Naar et af Socialministeren til Overtagelse 
af Risiko efter denne Anordning anerkendt For• 
sikringsselskab under gensidigt Ansvar eller med 
begrænset Ansvar har overtaget en forsikringspligtig 
Arbejdsgivers Risiko, hæfter Selskabet, selv om 
der ved Forsikringsaftalen er gaaet ud fra urigtige 
Forudsætninger angaaende Forsikringsansvarets 
Art og Omfang. Anerkendelse af gensidige SeJ, 
skaber gives ved Socialministerens Stadfæstelse af 
Vedtægten, som skal indeholde de fornødne be• 
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1931 tryggende Bestemmelser i Henseende til Med, 
31. Marts lemmernes Opfyldelse af den dem paahvilende 

solidariske Forpligtelse. Selskabets Vedtægt skal 
indeholde de fornødne Bestemmelser øm lndme], 
dels es• og U dmeldelsesform, Forsikringsbidragenes 
Udredelse, deres Opkrævning og Forvaltning, 
Anmeldelsesfrist, Kontrol med forsvarlig Læge• 
behandling, Sikkerhedsstillelse m. m. Anerkendelse 
af Selskaber med begrænset Ansvar gives paa 
nærmere for hvert enkelt Selskab af Socialmini• 
s te ren fastsatte Betingelser. Hver enkelt Aner• 
kendelse offentliggøres af Ministeren. Den kan 
tilbagekaldes af ham, hvorom Offentliggørelse da lige• 
ledes finder Sted. Efter Indstilling af Ulykkes• 
forsikrings•Raadet kan Socialministeren fritage en 
under Anordningen hørende Arbejdsgiver for Af, 
giveise af Risikoen til et anerkendt Selskab mod, 
at han stiller en af Socialministeren nærmere fast• 
sat Sikkerhed for Opfyldelsen af sine Forpligtelser 
i Tilfælde af Ulykke. En saadan Fritagelse kan 
til enhver Tid efter Ulykkesforsikrings•Raadets 
Indstilling til Ministeren tages tilbage. § 19. En 
under Anordningen hørende Arbejdsgiver, der har 
overtaget et Arbejdes U d førelse, anses som Ar• 
bejdsgiver ogsaa overfor de Arbejdere, som Kon• 
Irahenten overlader ham til U d førelsen. Er en 
Virksomhed delt mellem flere, anses enhver af 
Parterne som Arbejdsgiver for de Arbejdere, han 
lønner. Den, der driver Virksomhed eller udfører 
Arbejde, hvortil der er knyttet Forsikringspligt, 
anses som Arbejdsgiver for alle ved Virksomheden 
eller Arbejdet beskæftigede Arbejdere, uanset om 
de er antagne af en anden, der har overtaget Ud, 
førelsen af visse herunder hørende Arbejder, med• 
mindre denne selv har sine Arbejdere forsikrede. 
§ 20. Præmier, som en forsikringspligtig Arbejds• 
giver eller anden forsikringspligtig er et anerkendt 
Selskab eller et Forsikringsforbund skyldig, kan i 
Mangel af rettidig Betaling inddrives ved Ud, 
pantning. I Tilfælde af Arbejdsgiverens eller en 
anden forsikringspligtigs Konkurs ligestilles For• 
dringen paa de forfaldne Præmier med de i Kon• 
kursloven af 25. Marts 1872 § 33 Nr. 2, jfr. An• 
ordning Nr. 72 af 2. Maj 1902 omhandlede For• 
dringer. F j e r d e K a p i t e l. O m F o r s i k ' 
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r i n g s k r a v e n e. § 21. Ydelserne efter denne 1931 
Anordning bestaar, foruden i Sygebehandling 3l.l\larts 
m. v. under visse Forhold, i a) Dagpenge; b) 
Invaliditetserstatning; c) Erstatning til Efterladte; 
d) Begravelseshjælp. § 22. Det paahviler For' 
sikringsselskabet (Arbejdsgiveren) at yde Bandager, 
kunstige Lemmer, Briller og lignende Hjælpemid' 
ler, som, n1edens Sagen er under Raadets Be::~ 
handling, af dette skønnes fornødne til at sikre 
Sygebehandlingens Resultater og formindske 
Ulykkestilfældets Følger eller nøjere bestemme 
Invaliditetens Grad. Saafremt den tilskadekomne 
er Medlem af en statsanerkendt Sygekasse og op• 
holder sig her i Landet, paahviler det endvidere 
Selskabet (Arbejdsgiveren) at afholde Udgifterne 
til særlig S y g e b e h a n d l i n g , som det ikke 
paahviler Sygekassen at yde i Henhold til dens 
Vedtægt, og som Raadet skønner fornøden til at 
opnaa den bedst mulige Helbredelse. U nderstøt' 
telse, som det offentlige, medens Sagen er under 
Raadets Behandling, yder en tilskadekommen til 
Sygebehandling i Anledning af et under denne 
Anordning hørende Ulykkestilfælde, har ikke 
Fattighjælps Virkning for den understøttede. 
§ 23. Retten til D a g p e n g e er betinget af 
Erhvervsevnens Forringelse. Saadan Forringelse 
anses at væt·e til Stede, saa længe den tilskade• 
komne paa Grund af Beskadigelsen ikke er i 
Stand til at genoptage sit Arbejde i væsentlig 
samme Omfang som tidligere. Dagpenge ydes 
ikke til Arbejdsgiverens hjemmeværende Børn, 
saafremt det dem overgaaede Ulykkestilfælde er 
indtruffet inden deres fyldte 14de Aar. For den 
Tid, i hvilken en tilskadekommen aftjener sin 
Værnepligt, bortfalder hans Krav paa Dagpenge. 
Saafremt der imidlertid findes Personer, som i 
Tilfælde af hans Død vilde være berettigede til 
fuld Erstatning (§ 34 og § 35), har disse Krav 
paa de ham ellers tilkommende Dagpenge. Det 
samme gælder for den Tid, en tilskadekommen 
hensidder i Fængsel. § 24. Saafremt den ti], 
skadekomne er Medlem af en statsanerkendt Syge' 
kasse, begynder Dagpengene at løbe fra det Tids• 
punkt, da Y deJse af Pengehjælp fra Sygekassen 
ophører, dog ikke senere end fra Begyndelsen, af 
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1931 den 14de Uge efter Ulykkestilfældets Indtræden. 
31. Marts Er den tilskadekomne ikke Medlem af en stats• 

anerkendt Sygekasse, løber Dagpengene fra den 
Hde U ges Begyndelse. § 25. Dagpengenes 
Størrelse udgør 2 Kr. 50 Øre daglig. For hver 
Uge betales Dagpenge for 7 Dage. Delvise Dag• 
penge ydes ikke. § 26. Medfører Ulykkestil, 
fældet kun forbigaaende Forringelse af Erhvervs• 
evnen, ophører Dagpengene at løbe, saa snart 
Betingelserne for samme efter § 23 bortfalder. 
Medfører Tilfældet blivende Forringelse af Er• 
hvervsevnen, vedbliver Dagpengene under de i § 
23 foreskrevne Betingelser at løbe indtil Dagen 
for Ulykkesforsikrings•Raadets Afgørels af Inva• 
liditetsspørgsmaalet. Medfører Tilfældet Døden, 
løber Dagpengene under samme Betingelser indtil 
Dødsdagen. I intet Tilfælde (bortset fra det i § 
33, 2det Stykke omhandlede) vedbliver Dagpenge• 
ydelsen dog længere end til Aarsdagen efter 
Ulykkestilfældet. § 27. Dagpenge skal saa vidt 
muligt betales til den tilskadekomne bagud hver 
Fredag med det ham for den forløbne Uge til' 
kommende Beløb, første Gang den første Fredag 
efter den Dag, paa hvilken Retten til Dagpenge 
er indtraadt. § 28. Ved den Tid, da Dagpenge• 
retten kan indtræde, paahviler det den tilskade, 
komne at fremsende til vedkommende anerkendte 
Forsikringsselskab (•forbund) eller Arbejdsgiver, 
saafremt Socialministeren har fritaget samme for 
at overføre Risikoen paa et Forsikringsselskab 
(•forbund), Lægeerklæring til Oplysning om, at 
Betingelserne for Dagpengeretten er til Stede. 
Denne Lægeerklæring betales af Forsikringsselska• 
bet (Arbejdsgiveren). Forsikringsselskabet er be• 
retliget til at forlange fornyet Lægeerklæring frem• 
sendt hver Uge mod at yde den for disse Læge• 
erklæringer fastsatte Betaling. § 29. Det paahviler 
vedkommende Forsikringsselskab (Arbejdsgiver) 
at give Raadet U oderretning om, hvor længe og 
med hvilket Beløb det i hvert enkelt Tilfælde har 
udbetalt Dagpenge. § 30. Naar Arbejdsgiveren 
yder den tilskadekomne fuldt Arbejdsvederlag, 
skønt den tilskadekomne ikke er i Stand til at 
genoptage sit Arbejde i væsentlig samme Omfang 
som før Ulykkestilfældet (jfr. § 23), er han be, 
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retliget til for det paagældende Tidsrum at oppe• 1931 
bære tilskadekomnes Dagpenge. Udgør Dag,3l..Marts 
pengene mere end Vederlaget, har Arbejderen 
Krav paa det overskydende Beløb. § 31. I n v a' 
l i d i t e t s e r s t a t n i n g ydes, naar et under 
Loven hørende Ulykkestilfælde har medført en 
blivende Forringelse af Erhvervsevnen af 5 pCt. 
eller derover, og Erstatningen beregnes som en til 
Forringelsen svarende procentvis Del af føJ, 
gende Grundsummer: Fra 5 til 15 pCt. 5 Gange 
Aarslønnen. Fra 16 til 35 pCt. 5 Gange Aars• 
lønnen for de første 15 pCt. og 8 Gange for 
Resten. Fra 36 til 60 pCt. 6 Gange Aarslønnen 
for de første 30 pCt. og 10 Gange for Resten. 
Fra 61 til 90 pCt. 8 Gange Aarslønnen for tie 
første 60 pCt. og 12 Gange for Resten. Fra 91 
til 100 pCt. 8 Gange Aarslønnen for de første 
60 pCt., 12 Gange for de næste 30 pCt. og 16 
Gange for de sidste 10 pCt. Ved Fastsættelsen 
af Invaliditetsgraden skal Raadet i det Omfang, 
som skønnes rimeligt, tage Hensyn til særlige 
Færdigheder, der kræves i vedkommendes sæd• 
vanlige Erhverv, samt til saadan forudbestaaende 
Forringelse af Erhvervsevnen, som maa antages at 
forværre Ulykkestilfældets Følger, derunder Men 
af tidligere Ulykkestilfælde. § 32. Den Erstat• 
ning, der ifolge § 31 vilde tilkomme en tilskade, 
kommen, der er fyldt 60 Aar, kan dog ikke over• 
skride det Beløb, for hvilket der- efter de for Stats' 
anstalten for Livsforsikring ved Indkøb af livsvarig 
Livrente gældende Tariffer- i nævnte Anstalt kan 
købes en Livrente, der svarer til 2/3 af den Procentdel 
af Aarsionnen (§ 40), som Invaliditetsprocenten 
angiver. § 33. N a ar et Aar efter UlykkestilfæJ, 
det er forløbet, uden at de endelige Følger endnu 
kan fastslaas, skal Afgørelse saa vidt muligt træffes 
af Raadet, som da fastsætter Erstatningens Stør' 
relse efter bedste Skøn, over Ulykkestilfældcts 
Følger. Er det ikke muligt at træffe en saadan 
skønsmæssig endelig Afgørelse, kan en midlertidig 
Afgørelse træffes af Raadet, hvorefter Sagen senere 
kan genoptages, dog ikke ud over 2 Aar efter 
den første Afgørelse. Naar særlige Omstændig' 
heder taler derfor, kan Raadet udsætte Afgørelsen, 
dog ikke ud over 11/z Aar efter Ulykkestilfældets 

ll-2i 
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1931 Indtræden, og Dagpengeydelsen fortsættes da, 
3l.Marts indtil denne Afgørelse træffes, for saa vidt Betin• 

geJserne efter § 23 er til Stede. § 34. Indtræder 
Døden som Følge af Ulykkestilfældet, tilkommer 
der de efterladte, som nævnes i nedensiaaende 
Bestemmelser, en Erstatning, der beregnes efter 
følgende Regler: a) Efterlader den afdøde sig 
Ægtefælle, og er den afdøde en .Mand, tilfalder 
der Enken, medmindre Ægteskabet er indgaaet 
efter Ulykkestilfældet, en Erstatning paa 3600 Kr. 
H vis Ægtefællerne, da Ulykken fandt Sted, levede 
adskilte, men Hustruen havde Retskrav paa Under• 
holdsbidrag fra Manden, tilfalder den nævnte Eu 
stah1ing Hustruen. Har hun ikke gjort sit Rets• 
krav gældende overfor Manden det sidste Aar før 
Ulykkestilfældet, kan Ulykkesforsikrings•Raadet 
bestemme, hvorvidt Erstatningen helt eller delvis 
skal udbetales Hustruen eller helt bortfalde. 
Levede Ægtefællerne adskilte, da Ulykken fandt 
Sted, og har Manden faktisk ydet Underholds• 
bidrag til Hustruen, kan Raadet bestemme, at 
den nævnte Erstatning helt eller delvis skal tilfalde 
denne. Er den afdøde en K vinde, som regelmæs• 
sigt og i væsentligt Omfang deltog i Familiens 
Erhvervsarbejde, gælder tilsvarende Regler med 
Hensyn til den efterladte Mand. b) Efterlades 
der foruden en Ægtefælle, der er berettiget til 
en Erstatning af den under a, 1ste Punktum, om• 
meldte Storrelse, endvidere Børn, hvis Forsørgelse 
paahvilede afdøde, eller som afdøde faktisk for• 
sørgede, da Ulykken fandt Sted, eller Børn, fødte 
udenfor Ægteskab, til hvilke afdøde faktisk ydede 
eller var tilpligtet at yde Underholdsbidrag, til• 
kommer der hvert Barn en efter Regelen i § 35, 
l. Stykke, beregnet Erstatning paa indtill350 Kr. c) 
Efterlader den afdøde sig ingen Ægtefælle, der 
er berettiget til en Erstatning af den under a, 1ste 
Punktum, ommeldte Størrelse, tilkommer der hvert 
af de Børn, hvis Forsørgelse paahvilede afdøde, 
eller som denne faktisk forsørgede, da Ulykken 
fandt Sted, eller paa hvem Bestemmelserne i For' 
ordningen af 21. Maj 1845 § 9, j fr. Lov af 4. 
Januar 1854 om Udvidelse af den nævnte For' 
ordning til Færøerne, finder Anvendelse, en efter 
Regelen i § 35, l. Stykke, beregnet Erstatning paa 
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indtil 2700 Kr. Har afdøde ydet eller været til· 1931 
pligtet at yde Bidrag til Børn, overfor hvem den31.Marts 
paagældende ikke havde Forsørgelsespligt eller 
ikke fuld Forsørgelsespligt, tilkommer der ligeledes 
hvert af disse Børn en efter Regelen i § 35, l. Stykke, 
beregnet Erstatning paa indtil 2700 Kr. d) Efter• 
lader den afdode sig ingen efter ovensiaaende Be• 
stemmeJser crstatningsberettiget, eller kommer Er::: 
statningen til Udbetaling med et mindre Beløb 
end nævnt i Punkt e, første Stykke, bestemmer 
Raadet, om Erstatning indenfor den i Punkt e, 
første Stykke, nævnte Grænse skal tillægges andre, 
hvem afdøde forsørgede, eller til hvis Forsørgelse 
ban ydede Bidrag, da Ulykken skete. e) Erstat• 
ning efter nærværende Paragraf kan i intet Til• 
fælde overstige 6300 Kr. Hvis Erstatningerne, 
hvor der er flere erstatningsberettigede, tilsammen 
vilde overstige nævnte Maksimalbeløb, vil alle 
Erstatningerne eller enkelte af disse efter Raadets 
nærmere Bestemmelse være at nedsætte, saaledes 
at det samlede Erstatningsbeløb ikke overskrider 
nævnte Grænse. § 35. Hvis ikke særlige Om• 
stændigheder gor sig gældende, bestemmes Erstat• 
ningen til Børn, indenfor de i § 34, b og c nævnte 
Grænser, efter det Antal Aar, i hvilke den afdøde 
paa Dødsdagen vilde have haft Forsørgelsespligt 
overfor Børnene. Overstiger den Erstatning, som 
efter Regelen i § 31 a vilde tilkomme den for• 
ulykkedes efterladte Ægtefælle, det Kapitalbelob, 
for hvilket der - efter de for Statsanstalten for 
Livsforsikring gældende Tariffer - i nævnte An• 
stalt for en Person i den Alder, som forulykkede 
havde paa Dødsdagen, kan købes en Livrente 
svarende til Halvdelen af den Aarsløn, der lægges 
til Grund for Erstatningsberegningcn, fastsættes 
Erstatningen til den efterladte Ægtefælle, uanset 
Regelen i § 31 a, til det omhandlede Kapitalbeløb. 
§ 36. De efterladte har kun Krav efter foranstaa• 
ende Bestemmelser, naar de enten er danske Stats• 
borgere eller er bosatte i Kongeriget eller i Grøn• 
land. Fra denne Bestemmelse kan Regeringen 
dog gøre Undtagelse med Hensyn til de efterladte 
efter Statsborgere i andre Stater eller Dele af 
disse, saafremt der med de paagældende Stater er op• 
naaet gensidig Overenskomst. § 37. Forsaavidt 
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1931 det ikke efter anden Lov paahviler Arbejdsgiveren 
3I.Marts at afholde Begravelsesomkostningerne, tilkommer 

der de efterladte eller private Personer, der bekoster 
den afdødes Begravelse (Ligbrænding), en Hjælp 
af 100 Kr., saafremt Begravelsen (Ligbrændingen) 
finder Sted her i Landet. § 38. Naar Ulykkes• 
forsikrings•Raadet med Hensyn til et for Raadet 
anmeldt Ulykkestilfælde har tilkendegivet Parterne, 
at det maa anses for afsluttet uden at medføre 
Følger, der berettiger til Erstatning efter § 31, kan 
Krav i Anledning af samme ikke rejses ud over 
et Aar efter Tilkendegivelsens Dato. Saafremt Af, 
gøreise af et for Raadet anmeldt Ulykkestilfælde 
ikke kan træffes af Grunde, der skyldes den 
erstatningsberettigedes Forhold, bortfalder Kravet, 
naar 3 Aar er forløbet efter Dagen for Ulykkes' 
tilfældet. § 39. Tilkommer der i Anledning af 
et under nærværende Anordning hørende Ulykkes' 
tilfælde den tilskadekomne eller de efterladte Pen' 
sion eller anden aarlig Y del se fra Staten, har han 
eller de kun Krav paa det Beløb, hvormed Erstat' 
n ingen overstiger Værdien af den Del af Pen si o• 
n en eller den aarlige Ydelse, der er tilvejebragt 
for Statens Midler. Arbejderforsikrings,Raadet 
afgør, om og hvor stort et overskydende Beløb 
der fremkommer. Naar Omstændighederne taler 
derfor, kan Raadet bestemme, at der fra Erstat• 
ningen vil være at fradrage et mindre Beløb end 
efter Regelen ovenfor, dog mindst Værdien af 
det for Statens Midler tilvejebragte Beløb, hvor• 
med Pensionen eller den aarlige Y deJse er for• 
bojet udover den Pension, der svarer til Tjeneste• 
alderen. Saafremt den paagældende ved Ulykkes• 
tilfældets Indtræden havde opnaaet en ved hans 
Tjenestetids Længde begrundet Ret til fuld Pen• 
sion, sker der dog intet Fradrag i den ham i 
Henhold til nærværende Anordning tilkommende 
Erstatning. Det samme gælder forsikrede, der 
beskæftiges af Kommuner, hvis Bestyrelse med 
Hensyn til Pension eller Understøttelser har fastsat 
Regler, der efter indhentet Erklæring fra Ulykkes• 
forsikrings•Raadet er godkendte af Justitsministe• 
ren, dog at Afgørelserne i disse Tilfælde træffes 
af dette Raad. Tilfalder der i øvrigt i Anledning 
af et Ulykkestilfælde den tilskadekomne eller de 
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efterladte i Henhold til Lov, dansk eller fremmed, 1931 
eller Overenskomst en for Arbejdsgiverens Midler 31. Marts 
tilvejebragt Pension, Understøttelse eller anden 
Y deJse fra Arbejdsgiveren, skal Arbejdsgiveren 
efter Ulykkesforsikrings•Raadets nærmere Bestem• 
meJse være berettiget til at oppebære Erstatnings• 
beløbet efter nærværende Anordning helt eller deJ, 
vis, under tilbørlig Hensyntagen til den Værdi, 
som den paagældende Y deJse maa antages at have 
for den tilskadekomne eller de efterladte i Sam• 
menligning med, hvad han eller de efter nærvæ• 
rende Anordning har Krav paa. Bestemmelserne 
i denne Paragraf finder ikke Anvendelse paa de i 
Henhold til nærværende Anordning tegnede fri, 
villige Forsikringer. Ulykkestilfælde, der begrun• 
der Krav efter denne Anordnings tvungne Forsik, 
ring, kan ikke begrunde Krav efter Anordningens 
frivillige Forsikring. § 40. I de Tilfælde, hvor 
Erstatninger efter nærværende Anordning udregnes 
paa Grundlag af den forsikredes Aarsløn, regnes 
Aarslønnen at have udgjort 900 Kr. § 41. Raa• 
det underretter vedkommende Forsikringsselskab 
(Arbejdsgiveren) om Størrelsen af den Erstatning 
for blivende Erhvervsudygtighed eller for Død, 
som det har tilkendt den tilskadekomne eller de 
efterladte. Erstatningen indbetales til Raadet sna• 
rest muligt og senest inden 14 Dage fra U n der• 
retningen. Naar Indbetalingen paa Grund af 
Paaanke eller af anden Grund foregaar efter denne 
Frist, vil der samtidig med Indbetalingen af Erstat• 
ningen være at udrede 5 pCt. Rente p. a. af 
Erstatningen fra Underretningens Dato. Det paa• 
hviler Politimesteren paa Færøerne at yde Raadet 
Bistand ved Erstatningsbeløbenes Udbetaling. 
Dagpengene udbetales umiddelbart til den paa• 
gældende, medmindre Raadet, hvor Forholdene 
gør det ønskeligt, bestemmer, at Dagpengene skal 
indbetales til det for derefter at udbetales til til• 
skadekomne. Raadet kan i saadanne Tilfælde 
ogsaa udrede Dagpenge til tilskadekomne efter de 
givne Regler og derpaa inddrage det udiagte Beløb 
hos Forsikringsselskabet (Arbejdsgiveren). Be• 
gravelseshjælp udbetales umiddelbart til de efter• 
ladte eller de private Personer, der bekoster den 
afdødes Begravelse (Ligbrænding). § 42. Den 
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1931 Pengesum, som tilkendes umyndige Personer, 
31.1\larts kommer dem til gode paa den 1\iaade, som Raadet 

bestemmer. Det samme gælder, naar Raadct af 
Hensyn til en Invalids Tilstand finder, at Udbeta• 
Jing af Summen maa anses utilraadelig. Naar 
Omstændighederne taler derfor, kan Raadet be• 
stemme, at Erstatningen skal omsættes i en Liv• 
rente, eller træffe andre særlige Bestemmelser med 
Hensyn til dens Anbringelse. Livrentebetaling 
skal som Regel benyttes, naar Invaliditeten er 
over 70 pCt, og tilskadekomne over 50 Aar. Ud• 
betaling af Erstatningen skal dog som Regel finde 
Sted, saafremt det af Kommunalbestyrelsen for 
tilskadekomnes Opholdskommune - med Angi• 
velse af Grunden derfor - oplyses at være af 
særlig Betydning for vedkommende at faa Kapitalen 
udbetalt, og Kommunalbestyrelsen derhos anbefa, 
ler dette. Raadet kan paalægge vedkommende 
Forsikringsselskab (Arbejdsgiver) at udbetale den 
tilskadekomne eller de efterladte Forskud paa Er• 
statningssummen, naar dens U d betaling af en 
eller anden Grund henstaar. F e m t e K a p i t e l. 
O m A n m e l d e l s e a f U l y k k e s t i l f æ l d e. 
§ 43. Ethvert Ulykkestilfælde, som antages at 
ville medføre Krav efter denne Anordning, skal 
snarest muligt og senest inden 8 Dage anmeldes 
til Ulykkesforsikrings•Raadet, der, hvis Sagen 
vedrører de af Staten beskæftigede Tjenestemænd 
og Arbejdere, snarest muligt indsender Anmelde!• 
sen til Arbejderforsikrings•Raadet, jfr. dog § 60. 
Medfører Ulykkestilfældet Døden, skal- selv om 
Ulykkestilfældet forinden er anmeldt for Raadet 
- Underretning om Dødsfaldet tilstilles Ulykkes• 
forsikrings•Raadet inden 48 Timer efter Dødens 
Indtræden. Anmeldelsespligten paahviler Virk. 
somhedens Indehaver eller den, som paa hans 
Vegne paa Tidspunktet for Ulykkestilfældet fore• 
staar Virksomheden, eller, for saa vidt den til• 
skadekomne har forsikret sig selv, ham eller hans 
efterladte. Er Ulykkestilfældet indtruffet i Ud' 
landet, sker Anmeldelsen indenfor de nævnte 
Frister til et dansk Konsulat, der straks indsender 
den til Raadet. I Anmeldelsen skal saa nøjagtigt 
som muligt oplyses: l) Aarsagen til Ulykkes• 
tilfældet og de nærmere Omstændigheder ved 
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dette, 2) den tilskadekomnes Tilstand og det 1931 
Tidsrum, der hengik fra Ulykkestilfældets Ind• j l. Marts 
træden indtil den første Lægebehandling, 3) paa 
hvilket Sted den tilskadekomne behandles, og af 
hvilken Læge, 1) om den tilskadekomne er 
Medlem af en statsanerkendt Sygekasse og da 
hvilken, 5) om den tilskadekomne er forsikret 
og i bekræftende Fald hos hvilket Selskab. An• 
meldelsen ledsages af den behandlende Læges 
Attest, som Forsikringsselskabet (Arbejdsgiveren, 
§ 18, sidste Stykke) betaler. Raadet foreskriver, 
hvilke Blanketter der skal benyttes ved Anmelde!• 
sen og ved de til Sagens Behandling fornødne 
Lægeerklæringer. § 4-4-. Har Arbejdsgiveren eller 
den, hvem Anmeldelsespligten i hans Sted paa• 
hviler, ikke foretaget den foreskrevne Anmeldelse, 
skal dette ikke være til Hinder for, at den til' 
skadekomne eller de efterladte rejser Krav paa 
Erstatning, naar saadant sker inden Udløbet af 
et Aar efter den Dag, Ulykkestilfældet indtraf. 
§ 4-5. Socialministeren fastsætter, efter Forslag af 
Raadet, en Takst for de under Sagernes Behand, 
Jing almindeligt forekommende Lægeattester. De 
Lægeattester, som er fornødne til Oplysning af 
en for Raadet indbragt Sag, og som forlanges 
af Raadet, af Arbejdsgiveren eller af Forsik< 
ringsselskabet, skal betales af vedkommende For' 
sikringsselskab eller, hvor Forsikring ikke er t eg• 
net hos et anerkendt Forsikringsselskab, af 
Arbejdsgiveren. § 4-6. Raadet er berettiget til 
af Arbejdsgivere, Arbejdere og andre vedkommende, 
herunder Sygekasser, Klinikker, Sygehuse, behand• 
!ende Læger, m. v., at begære og faa meddelt 
enhver Oplysning i Anledning af Ulykkestilfældet, 
endvidere at fordre, at den tilskadekomne under• 
kaster sig Lægeundersøgelse, samt til at forlange 
Forhør optaget og at faa Udskrift deraf og til at 
forlange Obduktion foretaget. Denne foretages 
efter Reglerne om lovmæssige Obduktioner. Raa< 
det betaler Omkostningerne ved de Obduktions• 
forretninger, det forlanger. § 47. Naar den til• 
skadekomne vil gøre Fordring paa Ydelse efter 
denne Anordning, maa han snarest muligt efter 
Ulykkestilfældet lade sig undersøge af en Læge 
og derefter underkaste sig den Lægebehandling, 
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1931 som findes fornøden. Undlades dette, eller mod, 
3l.Marts arbejder den tilskadekomne sin Helbredelse ved 

Tilsidesættelse af Lægens Forskrifter, fortaber han 
efter Omstændighederne helt eller delvis sit Krav. 
Paa samme Maade kan de efterladte fortabe deres 
Krav, saafremt de modsætter sig Foretagelsen af 
en af Raadet begæret Obduktionsforretning. For' 
sikringssclskabet (Arbejdsgiveren) er berettiget til 
paa egen Bekostning at lade den tilskadekomne 
tilse af en Læge. S j e t t e K a p i t e l. I n d u ' 
stri, Haandværk, Handel, privat 
T j e n e s t e f o r h o l d m. m. § 48. Enhver, 
der paa Færøerne driver Virksomhed, uanset om 
denne er erhvervsmæssig eller ej, eller som i sin 
Tjeneste beskæftiger andre, f. Eks. Arbejdere, 
Funktionærer, Kontor' og Butikspersonale, Tyende 
m. m., har Forsikringspligt overfor de af ham 
beskæftigede Arbejdere i Overensstemmelse med 
Bestemmelserne i Kapitel 1-5 og nærværende 
Kapitel, for saa vidt den ikke paahviler ham i 
Henhold til Kapitlerne 7, 8 eller 9. For Medhjælp 
i Husholdningen at ganske forbigaaende Art er 
der ikke Forsikringspligt, medmindre denne Be• 
skæftigelse strækker sig udover et Tidsrum af 
30 Arbejdsdage (240 Arbejdstimer) i et Kalender' 
aar. Erstatninger for Ulykkestilfælde, overgaaet 
saadan Medhjælp, som i Henhold til forrige Stykke 
er undtaget fra Forsikringspligt, udredes af Færø• 
ernes Ulykkesforsikring (Føroya vanlukkutrygging). 
§ 49. Forsikret i Henhold til Bestemmelserne i 
nærværende Kapitel er enhver, der mod Løn eller 
som ulønnet Medhjælper af Arbejdsgiveren er 
antaget til stadigt eller midlertidigt Arbejde, hw 
under Arbejde i Arbejdsgiverens personlige Hus' 
holdning ved Vask, Rengøring og privat Tjeneste' 
gerning for ham og hans Familie. § 50. Den i 
forrige Paragraf omhandlede Forsikring omfatter 
tillige Medlemmer af Arbejdsgiverens Familie, 
Hustruen dog undtaget, for saa vidt de efter Be, 
skaffenheden og Omfanget af deres Gerning i 
Arbejdsgiverens Erhvervsvirksomhed maa sammen' 
stilles med andre Arbejdere og har fyldt deres l O. A ar. 
§ 51. For de i Henhold til § 48 forsikrede Ar• 
hejderes Vedkommende gælder Forsikringen under 
Udførelse af alt Arbejde for Arbejdsgiveren. § 52. 
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En Arbejdsgiver, der falder ind under § 48, saa• 1931 
vel som enhver Person, der uden at benytte for, 31. Marts 
sikringsberettiget Medhjælp driver Erhvervsvirb 
somhed, som hører under dette Kapitel, har Ad, 
gang til i anerkendte Forsikringsselskaber at tegne 
frivillig Forsikring med Statstilskud til Fordel for 
sig selv, for saa vidt hans Aarsindtægt ikke naar 
1400 Kr. eller i Thorshavn 1600 Kr. I Forbin• 
delse hermed kan han tegne Forsikring for sin 
Hustru, saafremt hun i væsentligt Omfang del• 
tager i Mandens Erhvervsvirksomhed. De paa• 
gældende er da forsikrede i Overensstemmelse med 
Bestemmelserne i nærværende Anordning mod 
Folgerne af Ulykkestilfælde, der indtræffer under 
deres Erhvervsvirksomhed og i deres Hushold• 
ning. En i Henhold til Bestemmelserne i nær• 
værende Paragraf tegnet Forsikring bevarer sin 
Gyldighed, selv om den forsikredes Indkomst, 
efter at Forsikringen er tegnet, gaar op over de 
anførte Beløb, men Statstilskuddet bortfalder. 
S y v e n d e K a p i t e L S ø f a r t. § 53. Redere 
for Skibe, som overensstemmende med Forskrif, 
terne i Søloven af l. April 1892, jfr. Lovbekendt• 
gøreise Nr. 108 af 13. April 1929 og Anordning 
Nr. 203 af 4. November 1892, og Skibsregistre• 
ringsloven af l. April 1892, j fr. Lovbekendtgørelse 
Nr. 103 af ±. Maj 1927 og Lov Nr. 68 af 27. 
Marts 1929 samt Anordning Nr. 220 af 16. Sep• 
temher 1893, er indførte eller skal indføres i det 
danske Skibsregister, har Forsikringspligt i Over• 
ensstemmeise med Bestemmelserne i Kapitel 1-5 
og nærværende Kapitel overfor Besætningen samt 
overfor Personer, der i indenlandsk Havn eller i 
dansk Tolddistrikt antages til midlertidigt Arbejde 
paa eller ved Skibet eller Fartøjet. Om de paa• 
gældende er antagne af og lønnes af Rederen 
eller Skibsføreren eller (saasom Bagere, Kokke, Op• 
vartere, Barberer, Medhjælpere hos Hovmestre, 
Regnskabsførere, Læger, Sygeplejersker o. s. fr.) 
af andre, er uden Betydning for Rederens For• 
sikringspligt For Skibe under 300 Register< T o ns 
omfatter Forsikringspligten Føreren, om han end 
selv maatte eje Skibet helt eller delvis. § 54. 
For Personer, der er forsikrede efter § 53, ved, 
bliver Forsikringsretten i Tilfælde af Hjemsen' 
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1931 delse efter Bestemmelserne i Sømandslov Nr. 181 
3Ubrtsaf l. Maj 1923, jfr. Anordning Nr. 67 af 17. 

Marts 1928. § 55. Forsikringen gælder under al 
Beskæftigelse ved den Virksomhed, hvortil Skibet 
eller Fartøjet benyttes, herunder Arbejde paa og 
ved Skibet, Ladning og Losning af Skibets Last 
og sammes Iland• og Ombordbringelse; Befordring 
til og fra Skibet samt Ombord• og Ilandstig• 
ni n g; Virksomhed paa Søen til Redning af Men n e• 
skeliv eller til Bjærgning af Gods; Færden i Land 
i Ærinde for Skibet samt Sejlads i Fartøjet uden• 
for selve Erhvervet. § 56. Kan den i § 28 om• 
handlede Lægeerklæring ikke tilvejebringes, maa 
Retten til D a g p e n g e godtgøres paa en anden 
efter Ulykkesforsikringsraadets Skøn fyldestgørende 
Maade. § 57. Nyder en tilskadekommen Kur 
og Pleje i Udlandet under en dansk Konsuls 
Garanti for Betalingen, skal Dagpengene betales 
til vedkommende Konsul, som deraf afholder Ud• 
gifterne til Kuren og Plejen og udbetaler det mu• 
lig overskydende til den tilskadekomne. § 58. 
Y der Arbejdsgiveren for egen Regning den til• 
skadekomne fri Kur og Pleje i Udlandet, er han 
berettiget til for det paagældende Tidsrum at oppe• 
bære de Dagpenge, der tilkommer den tilskade• 
komne hos Ulykkesforsikringen (§ 63); dog skal 
det Beløb, hvormed Dagpengene maatte overstige 
Udgifterne til Kur og Pleje, udbetales den ti], 
skadekomne. § 59. Socialministeren fastsætter, 
efter indhenlet Erklæring fra Fællesrepræsenta• 
t ionen for dansk Skibsfart, Værdien af Kost og 
Bolig om Bord for. Mandskabet henholdsvis paa 
Damp• og Sejlskibe. § 60. Indtræder et Ulyk• 
kestilfælde udenfor Havn eller Ankerplads, regnes 
de i § 43 fastsatte Anmeldelsesfrister fra det 
Tidspunkt, da Skibet har naaet Forbindelse med 
Land. l n d træffer Ulykkestilfældet i fremmed 
Havn, hvor der er ansat dansk Konsul, eller ind• 
kommer Skibet eller Besætningen første Gang, 
efter at Ulvkkestilfæ!det er indtruffet, til en saa' 
dan Havn,~ s bl Anmeldelsen afgives til Konsulen. 
§ 61. Det paahviler Skibsføreren eller den, som 
paa hans Vegne forestaar Skibets Førelse, i Skibets 
Dagbog at indføre, n a a r en til Besætningen hø• 
rende Person bliver arbejdsudygtig, og n a a r han 
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atter bliver arbejdsdv1ltig. Det p.1.1lwiler Skibs• 1931 
føreren at forskaffe. den fornødne Lægehjælp. 31.~\.uh 
§ 62. Na.ar Søforklaring eller Søforhør er opta• 
get i Anledning af et Ulykkestilfælde, der har 
ramt nogen af Besætningen paa et dansk Skib, 
skal der tilstilles Ulykkesforsikrings•Raadet Afskrift 
af Søforklaringen eller Søforhoret. Er der ansat 
dansk Konsul i fremmed Havn, hvor Ulykkes• 
tilfældet er indtruffet, eller hvortil Skibet eller Be• 
sætningen indkommer første Gang, efter at Ulykkes• 
tilfældet er indtruffet, skal Søforklaring aflægges, 
ikke blot naar det er nødvendigt til Opfyldelse 
af Solovens Paabud, men ogsaa naar Konsulen 
finder det paakrævet ved særlige Omstændigheder. 
For saa vidt Søforklaring ikke udkræves, optager 
Konsulen Forhør eller Forklaring uden Edsfæstelse 
af Vidner. I fornødent Fald kan han betro en 
dertil duelig Mand at udføre dette Hverv paa 
sine Vegne. Af Søforklaringen eller F o r h øret skal 
Afskrift tilstilles Ulykkesforsikrings•Raadet, der 
afholder de dermed forbundne Omkostninr:er. 
Findes der ingen dansk Konsul i en fremmed 
Havn, hvor Ulykkestilfældet er indtruffet, eller 
hvortil Skibet eller Besætningen første Gang ind• 
kommer, efter at Ulykkestilfældet er indtruffet, og 
Aflæggelse af Søforklaring ikke er paabudt i Sølove n, 
skal Skibsføreren, naar Rejsen ikke vil sinkes derved, 
sørge for, at der til Oplysning om Ulykkestilfældet 
optages Forhør eller Forklaring af den paa Stedet der• 
til kompetente Myndighed eller af en af nærmeste 
Konsul dertil bemyndiget Person. Af Forhøret 
eller Forklaringen vil Afskrift være at indsende 
til nærmeste Konsul eller, hvis Sagen derved 
vilde opholdes unodvcndigt, direkte til Raadet. 
De hermed forbundne Omkostninger afholdes af 
Raadet. Under Benævnelsen Konsul i oven' 
staaende Paragraffer indbefattes ogsaa dansk Vice• 
konsul. § 63. De forsikringspligtige Redere er 
som saadanne Medlemmer af Færøernes Ulykkes• 
forsikring (Føro;ra vanlukkutrygg!ng). Medlems" 
forholdet begynder fra det Tidspunkt, da veclc 
kommeude bliver Reder for et af de ovennævnte 
Skibe. For Medlemsbidrag tilkommer der Ulyb 
kesforsikringen Søpanteret i Skib og Fragt efter 
Bestemmelsen i Sølevens § 267 Nr. 2. § 64. 
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1931 Paa ethvert under dette Kapitel borende Skib skal 
3l.Narts der paa et for hele Besætningen tilgængeligt Sted 

være opslaaet et Uddrag af denne Anordning, 
indeholdende dens Bestemmelser om Besætningens 
Rettigheder og Forpligtelser. Dette Uddrag ud• 
færdiges af Socialministeren ; der vedføjes en 
Oversættelse i det engelske Sprog. Trykte Ek, 
sempiaret til Opslag udleveres gratis af Politi• 
mesteren, Sysselmændene og Sognefogden i Vaag. 
Paa ethvert saadant Skib skal Skibsføreren være 
i Besiddelse af mindst et indbundet Eksemplar 
af Anordningen. Enhver af Besætningen har Ret 
til at forlange sig dette Eksemplar udlaant til 
Gennemsyn. O t t e n d e K a p i t e l. F i s k e r i 
o g m i n d r e S k i b s f a r t m. v. § 65. A. Paa 
Færøerne hjemmehorende Arbejdsgivere, saavel 
Enkeltmænd som Selskaber, der - uden at være 
forsikringspligtige i Medfør af syvende Kapitel -
med dansk Skib, Baad eller Fartøj m. v. driver 
Fiskeri, Skibsfart, Baadfart, Færgefart, Pramfart, 
Bugsering, Stenfiskeri, Lodsgerning eller udfører 
Sandgravning, Optagning af Vraggods fra Hav• 
bunden, Dykker• og Bjærgningsarbejde eller som 
Erhverv udfører Fuglefangst eller Fjeldgang efter 
Faar, har Forsikringsansvar (Pligt til Refusion af 
Forsikringsbidrag, jfr. § 65 C) i Overensstemmelse 
med Bestemmelserne i Kapitel 1-5 og nærværende 
Kapitel for de Personer, der beskæftiges i de 
nævnte Virksomheder. Det samme gælder Lyst• 
sejlads og anden Sejlads med Skib eller Fartøj, 
der er maalt til mindst 4 Register T o ns Brutto, 
for saa vidt angaar det ved Sejladsen benyttede 
Mandskab. Efter Forslag af Ulykkesforsikrings• 
Raadet kan Socialministeren ved Bekendtgørelse 
inddrage Virksomheder, der kan jævnstilles med 
de fornævnte, under dette Kapitel. B. Forsikrings• 
ansvaret omfatter Besætningen paa de under nær• 
værende Kapitel horende Skibe og Fartøjer samt 
enhver Person, der mod Løn eller Akkordbetaling 
eller som ulønnet Medhjælper er antaget til her i 
Landet stadig eller midlertidig at udføre Arbejde 
ved de Virksomheder, der falder ind under nær• 
værende Kapitel. Forsikringen gælder tillige 
Medlemmer af Arbejdsgiverens Familie - Hu' 
,struen dog undtaget '-, for saa vidt de efter Be• 



Lov om Ulykkesforsikring 429 

skaffenheden og Omfanget af deres Gerning i 1931 
Virksomheden maa sammenstilles med de andre 3l.Marts 
Arbejdere. C. Enhver Person, der for egen Reg. 
ning eller i Fællesskab med andre driver ErhYervs• 
virksomhed, som falder ind under dette Kapitel, 
eller som arbejder for andre ved et saadant Er• 
hverv, er pligtig at tegne Forsikring for sin egen 
Person. Fra det Øjeblik saadan Forsikringspligt 
indtræder, og saa længe den vedvarer, er de paa• 
gældende Medlemmer af Færøernes Ulykkesfor• 
sikring (Føroya vanlukkutrygging). Forsikringen 
omfatter ethvert under nærværende Anordning 
horende Ulykkestilfælde. Naar en efter dette Ka• 
pitel forsikret Person antages til Arbejde i en un• 
der nærværende Kapitel hørende Virksomhed 
eller ved et under dette hørende Skib eller Fartøj, 
er han berettiget til af sin Arbejdsgiver at for, 
lange sig betalt helt eller forholdsvis det Bidrag, 
han maa erlægge til Ulykkesforsikringen. D. For• 
sikringen gælder under al Beskæftigelse ved de 
paagældende Virksomheder, Arbejde paa og ved 
Skibet, Ladning og Losning af Skibets Last og 
sammes Iland• og Ombordbringelse, Befordring 
til og fra Skibet samt Ombord• og Ilandstigning, 
Lystsejlads eller anden Sejlads, hvortil Skibet eller 
F artøjet maatte anvendes, ved Reparation og Ved• 
Iigeholdelse af i Virksomheden benyttet Baad, 
Fartøj m. v., Redskaber øg lignende samt ved Ar• 
bejde i Arbejdsgiverens personlige Husholdning -
naar denne ikke er fuldstændig udsondret fra 
Bedriften, i hvilket Tilfælde § 49 bringes i An• 
vendeise - og ved personlig Tjenestegerning for 
ham eller hans Familie. Forsikringen omfatter 
endvidere Beskæftigelse ved Virksomhed, der som 
Bierhverv drives under Fiskeri, saasom Isning, 
Ormgravning, Agning, Rensning, Pakning, Salt>< 
ning og Røgning af Fangsten, T ransport af denne 
eller Agn. E. En Forsikring, der tegnes af en 
Person, der for egen Regning eller i Fællesskab 
med andre driver Erhvervsvirksomhed, som falder 
ind under dette Kapitel, kan tegnes saaledes, at 
den tillige omfatter den paagældendes Hustru, saa• 
fremt hun i væsentlig Grad deltager i Erhvervs• 
virksomheden. § 66. Bestyrelsen for Færøernes 
Ulykkesforsikring (Føroya vanlukkutrygging) be• 
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1931 staar af 3 Personer, der vælges af Lagtinget for 
3l.Marts1 Ailr ad Gangen. Lagtinget fører Tilsyn med 

Forbundets Bestyrelse. Vedtægten for Færøernes 
Ulykkesforsikring stadfæstes af Socialministeren 
efter indhentet Erklæring af Ulykkesforsikrings' 
Raadet. 1) N i e n d e K a p i t e l. L a n d b r u g, 
Skovbrug, Havebrug m. m. § 67. Ar' 
bejdsgivere, saavel Enkeltmænd som Selskaber, 
der driver: l) Landbrug, Skovbrug og Havebru!(, 
2) Heste' og Kreaturhandel, Stutteri, Mejeri, 
Tørveskær, Rørskær, Mergelforetagend er, T ærske• 
værker, Halmpresning, Damkultur, Vind' og 
Vandmølleri, 3) Kontrol, raadgivencle Virksom' 
hed o. lign., med Hensyn til Bedrifter af oven' 
nævnte Arter, har Forsikringspligt i Overensstem• 
meJse med Bestemmelserne i Kapitel 1-5 og nær• 
værende Kapitel overfor de Arbejdere, der be• 
skæftiges i de nævnte Virksomheder. Efter For• 
slag af Ulykkesforsikrings,Raaclet kan Socialmini' 
stereo ved Bekendtgørelse inddrage Virksomheder, 
som kan jævnstilles med de fornævnte, under 
dette Afsnit. § 68. Forsikringspligten gælder 
tillige Arbejdere i Virksomheder, der som Bier• 
hverv drives uneler Bedrifter, der henhorer uneler 
§ 67, saasom Teglværk, Grus• og Ivlergelgravning, 
Kørsler, Skærveslagning, Savskæring, Heste• og 
Kreaturhandel og lignende. § 69. Ved Have' 
brug forstaas i denne Anordning forretningsmæssigt 
drevet Havebrug (herunder Anlægsgartneri) samt Ar• 
bejde i Parker, Anlæg og Haver, der tilhorer Stateller 
Kommune eller er knyttede til Landbrug og Skov' 
brug, og i privatt Haver af mindst l Hektars 
Størrelse. § 70. Forsikringspligten omfatter en' 
hver, der mod Løn eller Akkordbetaling eller som 
ulønnet Medhjælp her i Landet er antaget til sta' 
dig eller midlertidig at udføre Arbejde ved de 
Virksomheder, der falder ind under nærværende 
Kapitel. Forsikringen gælder tillige Medlemmer 
af Arbejdsgiverens Familie - Hustruen dog und• 
taget -, for saa vidt de efter Beskaffenheden og 
Omfanget af deres Gerning i Virksomheden maa 
sammenstilles med andre Arbejdere, og saafremt 
der ikke fra den Ejendom, paa hvilken de beskæf, 

l) Jfr. Vedtægt af 15. Marts 1927. 
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tiges, ved betryggende Panteret i samme eller paa 1931 
anden betryggende Maade er tilsikret dem livsvarigt3l.J\\arts 
nødtørftigt Underhuld (Aftægt). § 71. Førsib 
ringen gælder under U d førelsen af alt Arbejde i 
de under nærværende Afsnit hørende Virksom• 
heder, derunder Kørsel, selv om den foregaar 
udenfor Bedriftens Omraade, Arbejde og Veje, 
Aa• og Vandløb, Istandsættelse af Bygninger 
o. s. v., som foretages i Bedriftens Interesse, eller 
som paahviler Ejendommen, samt ved Arbejde i 
Arbejdsgiverens personlige Husholdning - naar 
denne ikke er fuldstændig udsondret fra Bedrif, 
ten, i hvilket Tilfælde § ~9 bringes i Anvendelse 
og ved personlig Tjenestegerning for ham eller 
hans Familie. § 72. En Arbejdsgiver, der fal• 
der ind under § 67, saavel som enhver Person, 
der uden at benytte forsikringsberettiget Med• 
hjælp driver Erhvervsvirksomhed, som horer un• 
der dette Kapitel, har Adgang til i anerkendte 
Forsikringsselskaber at tegne frivillig Forsikring 
med Statstilskud til Fordel for sig selv, for saa 
vidt hans Aarsindtægt ikke naar 1400 Kr. eller 
i Thorshavn 1600 Kr. I Forbindelse hermed kan 
han tegne Forsikring for sin Hustru. Samme Adgang 
til at tegne frivillig Forsikring for sig selv og Hustru 
tilkommer under de samme Betingelser enhver 
Ejer eller Bruger af Ejendomme i erhvervsmæssigt 
Havebrug, uanset det paagældende Havebrugs 
Størrelse, j fr. § 69. De paagældende er da for• 
sikrede i Overensstemmelse med Reglerne i nær• 
værende Anordnings Kapitel 1-5 og dette Kapi• 
te! mod Følgerne af Ulykkestilfælde, der indtræf, 
fer under deres Erhvervsvirksomhed, jfr. § 71, og 
i deres Husholdning. En i Henhold til Bestem• 
melserne i nærværende Paragraf tegnet Forsikring 
be\arer sin Gyldighed, selv om den forrikredes 
Indkomst, efter at Forsikringen er tegnet, gaar op 
over de anførte Beløb, men Statstilskuddet bort• 
falder. T i e n d e K a p i t e l. S t a t s t i l s k u d. 
§ 73. Til anerkendte Forsikringsselskaber yder 
Staten efter behørig dokumenteret Regnskab et 
Tilskud til Nedsættelse af Præmierne for de For• 
sikringstagere, der driver et Erhverv, som hører 
under Bestemmelserne i sjette eller niende Kapitel, 
og som godtgør, at deres Aarsindtægt ikke naar 
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1931 1±00 Kr. eller, for saa vidt de er bosatte i 
31. Marts Thorshavn, 1600 Kr. Tilskuddet ydes til de paa' 

gældendes Forsikring saavel af deres Arbejdere 
som af dem se! v og H u s tru i Henhold til § 52 
og § 72. Statens Tilskud, der alene maa anven• 
des til N edsælteise af disse Medlemmers Præmier, 
udgør 2/s af den Præmie, der uden saadant Til• 
skud vilde have paahvilet dem. Statskassen godt• 
gør endvidere efter behørig dokumenteret Regn• 
skab de anerkendte Forsikringsselskaber (•forbund) 
Halvdelen af de Erstatningsbeløb som de i Med• 
for af denne Anordning udreder til a) de efter 
syvende Kapitel forsikrede, der er beskæftigede af 
Ejere eller Brugere af Skibe, som - bortset fra 
Motormaskineri til en Hjælpeskrue - alene be, 
væges ved Sejl og ikke benyttes til Lystsejlads. 
b) de efter ottende Kapitel forsikrede. Dog er 
Statens Tilskud i de under Litra a. og b. nævnte 
Tilfælde afhængigt af, at de i denne Paragrafs 
første Stykke nævnte Indtægtsgrænser ikke over• 
stiges. Finder dette Sted, bevarer Forsikringen vel 
sin Gyldighed, men Statstilskuddet bortfalder. 
Den forsikrede er forpligtet til samtidig med, 
at han til Skattemyndighederne opgiver eller 
af Skattemyndighederne ansættes til en skatte• 
pligtig Indkomst, der overstiger de foran nævnte 
Beløb, at tilstille Ulykkesforsikringen Meddelelse 
herom. Statens Tilskud maa alene anvendes til 
Nedsættelse af de ovennævnte forsikringspligtiges 
eller frivillig forsikredes Præmie. Erstatning for 
Ulykkestilfælde, indtrufne under Forsøg paa Red• 
ning af Menneskeliv (jfr. § 3), godtgøres ethvert 
anerkendt Forsikringsselskab eller Forsikrings• 
forbund af Statskassen. E I l e v t e K a p i t e l. 
S l u t n i n g s • o g S t r a f f e b e s t e m m e l s e r. 
§ 74. Alle Dokumenter vedrørende Forsikring 
efter denne Anordning er stempel fri. § 7 5. Sam• 
ticlig med K vilteringen for indbetalte Præmier til· 
stiller de anerkendte Forsikringsselskaber den for• 
sikringspligtige et af Socialministeren godkendt For• 
sikringsmærk e, der er paatrykt Selskabets N av n, og 
som skal indeholde Oplysninger om, for hvo t• langt 
et Tidsrum den tegnede Forsikring gælder. Dette 
Mærke skal i enhver Virksomhed, der beskæftiger 
flere end 3 Arbejdere, være opslaaet paa et syn• 
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ligt, for de paagæidende Arbejdere let tilgænge• 1931 
ligt Sted paa Arbejdspladsen. I alle andre Til• 3l.Marts 
fælde skal den forsikringspligtige opbevare For• 
sikringsmærket i den Tid, Forsikringen er løbende, 
og paa Forlangende af de forsikrede forevise dette. 
Det paahviler Politiet at paase, at behørigt For• 
sikringsmærke forefindes i de paagældende Be• 
drifter. Det paahviler Kommunalbestyrelserne 
paa Forlangende at give Færøernes Ulykkes• 
forsikring (Foroya vanlukkutrygging) Oplysning 
om, hvilke forsikringspligtige Personer, der findes 
i vedkommende Kommune. Endvidere er Møn• 
stringsbestyrerne paa Færøerne pligtige, naar 
Ulykkesforsikringen begærer det, at tilstille denne 
en Liste over de Personer, som paamønstres Skibe, 
hjemmehørende paa Færøerne. Ved kongelig An• 
ordning kan efter indhentet Erklæring fra Ulykkes• 
forsikrings•Raadet træffes andre Foranstaltninger 
til Kantrollering af Forsikringspligtens Opfyldelse. 
Herved kan bestemmes, at ogsaa andre statslige 
og kommunale Myndigheder skal yde deres Med• 
virkning. § 76. Med Bøder fra 50 Kr. anses 
den Arbejdsgiver, der tilsidesætter Pligten til at 
tegne Forsikring i et anerkendt Selskab, eller som 
ikke holder Forsikringen i Kraft. Med Bøder fra 
15 Kr. anses den Arbejdsgiver eller den, der op• 
træder paa hans V egne, som forsømmer at afgive 
rettidig Anmeldelse efter §§ 43 og 60 om et ind• 
truffet Ulykkestilfælde eller hindrer rettidig Læge• 
behandling efter § 47, samt den, der undlader at 
meddele de i § 46 nævnte Oplysninger. Sagerne 
behandles som Politisager. § 77. Denne An• 
ordning træder i Kraft den l. April 1931 og 
kommer til Anvendelse paa Ulykkestilfælde, ind• 
trufne nævnte Dato eller senere, medens tidligere 
indtrufne Ulykkestilfælde behandles efter Reglerne 
i Anordning Nr. 503 af 29. November 1922 med 
Ændringer af 23. Februar 1924, 24. Juli 1925 og 
9. Marts 1926. 

Lov (Nr. 124) om statsunderstøttede Bi• 3!. Marts 
blioteker. 1) - - - § 5. Bevillingen til Drifts• 

l) Til Biblioteker ydes efter nævnte Lov under visse Bctingel: 
ser og efter visse Regler Statstilskud dels til den aarlige 
Drift og dels en Gang for alle ved et Biblioteks Oprettelse. 

II-28 
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1931 tilskud fra Statskassen for et vist Finansaar, fast• 
3l.Marts sættes paa den paagældende Finanslov svarende 

til det samlede Beløb af - - - c. Tilskuddet 
til Færøernes Biblioteksvæsen. § 6. - - -
c. Driftstilskuddet til Færøernes Biblioteksvæsen 
fastsættes ved Finansloven uden Hensyn til Be• 
stemmeJserne under a. og b.') - - -

J;. April Reglement for den kommunale Politibeo 
tjent i Vaag. (Udelades som værende af lign. 
Indhold som Reglement for Politibetjent i Tveraa 
af 7. Febr. 1931, dog skal han patruljere fra Kl. 
9 Aften til 2 Morgen). 

28.April Lov (Nr. 144) om Folkekirkens Lønnings• 
væsen udenfor København og Fredriksberg. 

§ lO. Præsterne paa Færøerne oppe• 
bærer udover den normerede Lønning i Opholds• 
tillæg 1000 Kr. aarlig. I Udrustningshjælp ydes 
der 400 Kr. ved den første Oprejse til Færøerne. 
Der tilstaas Præsterne fri Rejse for dem selv og 
deres Husstand til og fra Færøerne og Flyttegodt• 
gøreise i Tilfælde af Ansættelse, Afskedigelse og 
og Forflyttelse. Endvidere kan der tilstaas Præ• 
sterne med Familie fri Rejse til og fra Færøerne 
en Gang hvert 5. Aar efter Kirkeministerens nær• 
mere Bestemmelse. - - - § 40. Til Dækning 
af Udgifterne i Henhold til denne Lov udreder 
Statskassen: - - - 2. Udrustningshjælp og Op• 
holdstillæg samt Flytte• og Rejsegodtgørelse til 
Præsterne paa Færøerne, § IO. - - - § 76. 
Ved Gennemførelse af denne Lov paa Færøerne 
bemyndiges Regeringen til ved kgl. Anordning at 
foretage saadanne Ændringer i Loven, som efter 
de særlige Forhold dersteds maa anses for paa• 
krævede. 

l) l § 6 a og b fastsættes, at der til hvert Bibliotek ydes et 
Grund tilskud, der i Forhold til de faste stedlige Tilskud 
udgor 80 Dfo af indtil 15000 Kr. Som stedligt Tilskud 
medregnes Lejeværdien 2.f Lokaler, som stilles til Raadig• 
hed. Til Centralbiblioteker ydes yderligere et Tilskud paa 
Halvdelen af Grundtilskuddet, dog ikke over 6 "100 Kr. 
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Lov (Nr. 148) om Adgang for danske 1931 
Fiskerskibe til Fiskeri i groudlandske Far• 28. April 
vande. I Lighed med den Indenrigsministeren i 
§ 2 i Lov Nr. 86 af l. April 1925 givne Bemyn• 
digeise til at indrømme Tilladelse til Fangst, Fi• 
skeri og Jagt i grønlandske Farvande bemyndiges 
Ministeren for Søfart og Fiskeri til for Tiden fra 
l. Juni 1931 til 15. Oktober 1931 efter herom for 
hvert enkelt Tilfælde indgivet Andragende øg 
paa nærmere af Ministeriet fastsatte Vilkaar at 
meddele Tilladelse for danske Fiskerskibe til at 
drive Fiskeri i de grønlandske Farvande langs 
Vestkysten mellem 62° 40' og 65° 15' N ord•Bredde, 
udenfor den Linie, der forbinder de yderste Øer, 
Holme, Skær og Rev, j fr. ovennævnte Lovs § l, 
Stk. 2, saaledes som der nærmere fremgaar af de 
vedhæftede Kort. 

Lov (Nr. 153) om Ændring af Lov Nr. 28.April 
268 af 12. Juni 1922 om Lonningsbestem• 
melser m. m. for Lærere og Lærerinder i 
Folkeskolen paa Færøerne. (Se Bek. Nr. 177 
af 30. Maj 1931). 

Bek. (Nr. 177) af Lov Nr. 268 af 12. Juni 30. Maj 
1922 om Lønningsbestemmelser m. m. for 
Lærere og Lærerinder i Folkeskolen paa F ær• 
øerne, saaledes som denne Lov er ændret 
ved Lov Nr. 153 af 28. April 1931. § l. 
O v e r l æ r e r n e , der udnævnes af Kongen, løn• 
n es med 4 000 Kr., stigende med 300 Kr. hvert 
3d i e Aar til 5 500 Kr. Der tillægges Overlærere 
passende fri Bolig som for en gift. Den ydre 
Vedligeholdelse af Overlærerboligen besørges af 
Kommunen, den indre Vedligeholdelse af Over• 
læreren. Skatter og Afgifter, som efter Loven paa• 
hviler Boligen, udredes af Kommunen. De ved 
Thorshavn kommunale Skolevæsen fast ansatte 
Lærere og Lærerinder lønnes med 2 300 Kr. sti• 
g ende med 300 Kr. hvert 3die Aar til 3 800 Kr. 
§ 2. De ved Folkeskolerne udenfor Thorshavn 
fast ansatte Lærere og Lærerinder lønnes saaledes : 
F ø r s t e l æ r e r e o g E n e l æ r e r e : l 600 Kr., 
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1931 stigende med 300 Kr. hvert 3die Aar til 3 100 Kr. 
30. Maj A n d e n l æ r e r e : l 400 Kr., stigende med 300 

Kr. hvert 3die Aar til 2900 Kr. Undervisnings• 
ministeren kan efter Indstilling af Kommunal• 
bestyrelsen bestemme, at Andenlærerne eller nogle 
af disse lønnes som Første• og Enelærere. I et 
Skoledistrik t, hvor U odervisningen besørges af 
samme Lærer, og hvor Elevantallet normalt er 
under 40, kan et Enelærerembede normeres med 
Andenlærerløn. L æ r e r e v e d B i s k o l e r o g 
P o g e s k o l e r lønnes med 800 Kr., stigende med 
120 Kr. hvert 3die Aar til 1400 Kr. Vandrelærere 
tillægges der et Honorar af 120 Kr. maanedlig i 
Tiden fra 15. September til 15. Juni; desuden har 
en Vandrelærer Krav paa, at der for Kommunens 
Regning tillægges ham frit Logi uden Kost. 
Honoraret til Vandrelærere udredes med Halw 
delen af Færø Amts Repartitionsfond og Halv• 
delen af Statskassen. Honoraret udbetales maa• 
nedlig forud af Amtsrepartitionsfonden. Stats• 
kassens Andel refunderes Fonden een Gang aar• 
lig. § 3. Undervisningsministeren kan efter 
Indstilling af Kommunalbestyrelsen og Skob 
direktionen for en Kommunes hele Skole• 
væsen eller Dele deraf godkende højere Begynde!• 
seslønninger end i §§ l og 2 for de respektive 
Lønklasser bestemt. Undervisningsministeren kan 
efter Indstilling af Kommunalbestyrelsen og Skole> 
direktionen for Kommuner, hvor særlige Forhold 
taler derfor, godkende en Begyndelsesløn, der er 
indtil 400 Kr. lavere end den i § 2 for den re• 
spektive Lønklasse fastsatte. § 4. Foruden de 
forannævnte Lønninger tilkommer der samtlige i 
§§ l og 2 nævnte Lærere Reguleringstillæg i 
Overensstemmelse med de i Lov om Statens Tjene• 
stemænd, Kapitel 5 og 6, fastsatte Regler. § 5. 
Der tillægges de i § 2 nævnte faste Lærere pas• 
sende fri Bolig. Hvor Tilvejebringelse af Bolig 
er forbundet med særlige Vanskeligheder, kan 
Undervisningsministeren tillade Undtagelse fra 
ovensiaaende Regel, mod at der tillægges ved• 
kommende en passende Boliggodtgørelse, der nd• 
redes af Kommunen. Planer og Tegninger til nye 
Boliger og Skolelokaler forelægges Undervisnings• 
ministeren til Godkendelse. Den ydre Vedlige• 



Bek. om Lønningshest for Lærere 437 

holdeise af Lærerboliger besørges af Kommunen; 1931 
den indre Vedligeholdelse besørges af Læreren. 30. Maj 
Skatter og Afgifter, som efter Loven paahviler 
Ejendommen, udredes af Kommunen. Første• og 
Enelærere tillægges der Bolig som for en gift, 
andre Lærere har kun Krav paa Bolig som for en 
ugift. § 6. Det kan som Regel ikke paalægges 
en Lærer at besørge Skolens Rengøring. Naar det 
i enkelte Tilfælde vilde blive uforholdsmæssigt 
dyrt at faa Rengøringen besørget paa anden 
Maade, og der ikke kan opnaas Overenskomst 
med Læreren om Rengøringens Besørgelse, kan 
Skoledirektionen paalægge denne Rengøringen af 
vedkommende Klasseværelse med tilhørende Op• 
holdsrum og Forstue for et Honorar, der fast• 
sættes af Skoledirektionen. § 7. Beregningen af 
Tjenestealderen i Henhold til §§ l og 2 sker efter 
følgende Regler: l. Der medregnes Lærervirksom• 
hed ved offentlige og private Skoler, for saa vidt 
denne Virksomhed a. har haft en sammenhæn• 
gende Varighed af mindst l Aar ved samme 
Skole eller ved samme Kommunes Skolevæsen og 
b. har omfattet mindst 24 ugentlige Timer, c. dog 
at ingen Lærervirksomhed forud for vedkommendes 
fyldte 24de Aar kan medregnes lige saa lidt som 
fra et tidligere Tidspunkt end 2 Aar efter, at 
vedkommende har bestaaet den anordnede Prøve 
for Lærere i Folkeskolen eller den særlige for 
færøske Folkeskolelærere foreskrevne Prøve. Hvor 
Ansættelse har fundet Sted, uden at nogen af de 
nævnte Prøver er bestaaet, bestemmer Ministeren, 
om og da i hvilket Omfang tidligere Lærervirk. 
somhed skal medtages ved Tjenestealderberegnin• 
gen. Ingen Lærervirsomhed udenfor den offent• 
lige Folkeskole kan medregnes med mere end 8 
Aar. 2. Ved Beregningen af Tjenestealderen for 
Lærere og Lærerinder ved Pogeskoler og Biskøler 
medtages al Lærer• og Lærerindevirksomhed i 
den offentlige Folkeskole paa de ovenfor under 
l a og b angivne Betingelser. 3. Tjenestealderen 
for de ved nærværende Lovs Ikrafttræden alt an• 
satte Lærere vil fra dette Tidspunkt at regne være 
at ændre, for saa vidt vedkommende i Medfør af 
ovenangivne Bestemmelser maatte kunne opnaa 
en forhøjet Tjenestealder. § 8. Af Statskassen 
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1931 ydes følgende Tilskud til Lærerlønningerne : a. 
30. Maj For Thorshavns Vedkommende 1/J· af Grundløn• 

nen, b. udenfor Thorshavn 1/2 af Grundlønnen, 
c. samtlige Tillæg. Statskassens Tilskud refun• 
deres Kommunerne gennem Jordebogskassen ved 
kvartalsvis Afregninger. § 9. Udbetalingen sker efter 
følgende Regler: a. Det i Thorshavn ansatte Læ• 
retpersonale modtager de i denne Lov omhand• 
lede Lønninger maanedlig og forud ved hver 
Maaneds Begyndelse, b. den Lærere ved Folke• 
skolen udenfor Thorshavn tillagte aarlige Løn af 
Kommunen udbetales med 1/12 maanedlig forud. 
Statens Del af Lønnen udbetales gennem J orde• 
bogskassen kvartalsvis ved Begyndelsen af den 
sidste Maaned i Kvartalet. Dødsfald eller uansøgt 
Afgang i den Maaned, for hvilken Udbetaling har 
fundet Sted, medfører ikke Tilbagebetaling af no• 
gen Del af det forud oppebaarne Maanedsbeløb. 
Naar Aarsbeløbet ikke er deleligt med 12, be• 
regnes de overskydende Øre for J u ni Maaned. 
Ved Udnævnelse til en Lærerstilling regnes Løn• 
ningen fra den Dato, fra hvilken Ansættelsen 
ifølge Ansættelsesbrevet er at regne. § 10. En 
Lærer kan kun have Beskæftigelse udenfor Folke• 
skolen for saa vidt og i det Omfang, der er for• 
eneligt med den samvittighedsfulde U d førelse af 
hans Pligter som Lærer og med den for Stillin• 
gen nødvendige Agtelse og Tillid. Læreren skal 
skriftlig gøre Anmeldelse for Skoledirektionen, in• 
den han kan a. paabegynde en F orretnings• eller 
Erhvervsvirksomhed, b. overtage en Stilling uden• 
for Folkeskolen, hvortil der er knyttet varig Løn, 
c. indtræde i en Bestyrelse eller et Repræsentant• 
skab for et Selskab af erhvervsmæssig Karakter. 
For saa vidt Skoledirektionen skønner, at det vil 
stride mod de i denne Paragrafs lste Stykke nævnte 
Hensyn, at Læreren overtager den anmeldte Be• 
skæftigelse, meddeles det ham inden 4 U ger, efter 
at Anmeldelsen er indgaaet, at det er ham for• 
budt at overtage Posten. Læreren kan forlange 
en af Skoledirektionen i saa Henseende truffen 
Afgørelse forelagt Undervisningsministeren. Skulde 
det vise sig, efter at en Beskæftigelse er overtaget, 
enten at de Omstændigheder, som har været af, 
gørende for Sagens Bedømmelse, ændres væsentligt, 
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eller at der allerede ved Overtagelsen forelaa Om• 1931 
stændigheder, som, hvis de havde været oplyst, 30. Maj 
vilde have medført et Forbud, kan Ministeren paa 
et hvilket som helst Tidspunkt paalægge Læreren, 
at han skal frigøre sig for Beskæftigelsen. § 11. 
Ved denne Lovs Ikrafttræden ophæves Lov Nr. 
35 af 7. Marts 1902 og Lov Nr. 562 af 4. Okto• 
1919. § 12. Denne Lov træder i Kraft L Juli 
193L 

Regler for Anvendelse af Statskassens 4. Juni 
Tilsknd i Henhold til Lov for Færøerne af · 
11. Februar 1931 om Foranstaltninger til Hus• 
dyravlens og Husdyrbrugets Fremme m. m. 
I Henbold til § 2 i Lov for Færøerne af l L Fe• 
bruar 1931 fastsættes herved følgende Regler for 
Y delsen af Tilskud til Foranstaltninger til H u s• 
dyravlens og Husdyrbrugets Fremme m. m. paa 
Færøerne: A. T i l s k u d t i l T y r e h ol d o g 
I n d k ø b a f T y r e. l. Tilskud til Tyrehold 
kan ydes til hver enkelt T yreholdskreds, naar Rew 
Jerne for Tyrens Underhold og Benyttelse er 
godkendt af Landbrugskonsulenten. 2. Tyren 
maa være af en for Kredsen passende Race. For 
saa vidt der indenfor Kredsens Koejere ikke kan 
opnaas Enighed om Racespørgsmaalet, afgøres 
dette af et Udvalg, bestaaende af 2 af Kredsens 
Koejere valgte Mænd, 2 af Færoernes Landbo• 
forening ( «Føroya bunaoarfelag») valgte Mænd 
og Landbrugskonsulenten, der tiltræder som For• 
mand. Det er en Betingelse for Ydelse af Stats• 
tilskud, at Tyren er mindst 2 Aar gammel 
og e n t e n har opnaaet Præmie i L eller 
2. Klasse ved større Kvægskue, e Il e r efter 
at være fyldt 2 Aar er godkendt af Land• 
brugskonsulenten. 3. Tilskud til Indkøb af 
Avlstyre kan ydes med indtil Halvdelen af Købe• 
summen, iberegnet Omkostningerne ved Trans• 
port fra Indkøbsstedet til Bestemmelsesstedet. 4. 
Tilskud til Underhold af Avlstyre kan ydes med 
følgende Beløb: til Tyre paa 2-3 Aar 50 Kr. aarlig, til 
Tyre paa 3-5 Aar 75 Kr.aarlig, til Tyre paa 5 Aar og 
derover 100 Kr. aarlig. Naar Tyren holdes hjemme, 
kan dette Tilskud forhøjes med 25 Kr. aarlig, for 
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1931 saa vidt vedkommende Tyreholdskreds ikke har faaet 
4. Juni Tilskud til Indhegning af Areal til at holde Tyren 

paa om Sommeren. 5. For at opnaa Tilskud til 
Indkøb eller Underhold af Tyren kræves det, at 
der foreligger Attest fra autoriseret Dyrlæge om, 
at Tyren er fri for Tuberkulose og iovrigt i 
enhver Henseende sund. Landbrugskonsulenten 
kan kræve, at Dyrlægeundersøgelse af Tyr, til 
hvis Indkøb eller U n derhold der ydes Statstilskud, 
skal foretages, naar han finder det nødvendigt. 
6. Tyr, der er indkøbt med Tilskud af Stats' 
kassen, eller til hvis Underhold der ydes Tilskud 
af Statskassen, maa ikke slagtes, afhændes eller 
udrangeres som Avlsdyr uden med Landbrugs' 
konsulentens Samtykke. 7. N aar en T y r, der er 
indkøbt ved Tilskud af Statskassen, sælges, skal 
Kredsen til Amtet indbetale en saa stor Brøkdel 
af Salgssummen, som Statskassens Tilskud ud, 
gjorde af Købesummen, dog saaledes at dette Beløb 
ikke overstiger Statskassens oprindelige Tilskud. 
Indkøbes der af Kredsen en ny Tyr, kan der 
gives Samtykke til, at hele Salgssummen eller en 
Del af denne anvendes til dette Indkøb, ligesom 
der kan ydes yderligere Tilskud til et saadant 
Indkøb. 8. Tyren skal holdes forsikret. H vis 
det ved Tyrens Død af Forsikringen udbetalte 
Beløb ikke dækker Indkøbet af ny Tyr, kan der 
af Statskassen ydes Halvdelen af det Beløb, der 
yderligere medgaar til Indkøbet. 9. Andragende 
om Tilskud af Statskassen til Tyreholdet indgives 
til Færøernes Landboforening og skal indeholde 
Oplysning om Antallet af Koejere og Antallet af 
Kvæg i Kredsen, om Kredsen omfatter en Del af en 
Bygd, en hel Bygd eller flere Bygder, samt om den 
staar alene eller som U n derafdeling af en stor re Sam' 
menslutning, om Kredsen holder en Tyr eller 
flere Tyre, om der er ydet Tilskud af Statskassen 
til den eller disse, om Tyrens (Tyrenes) Race, 
Navn, Alder, Farve, Kendetegn og andre Oplys' 
ninger, der kræves ifølge foransiaaende Bestem' 
melser. Afskrift af Reglerne øm Tyrens Under' 
hold og Benyttelse maa vedlægges Andragendet. 
Til Andragenderne udfærdiges Skemaer, der faas 
ved Henvendelse til Landbrugskonsulenten eller 
Færøernes Landboforening. 10. Naar en Kvæg' 
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avls eller Tyreholdsforening, vil indhegne et Areal 1931 
til Brug som Græsgang for Foreningens Tyr ·l. Juni 
(Tyre) og søge Tilskud hertil, skal den forinden 
henvende sig til Lanbrugskonsulenten herom. F o r• 
saavidt Landbrugskonsulenten kan godkende Stedet 
og Indhegningens Udførelse, kan der ydes For• 
eninge11 Tilskud til første Gangs Indhegning af 
Arealet med et Beløb, der i det højeste svarer til 
Halvdelen af Omkostningerne, der medgaar til 
.Materialier, n a ar det er T raadhegn, der skal sættes, 
og ellers et Belob, der fastsættes af Færøernes 
Landboforening i Samraad med Landbrugskonsu• 
!enten. Andragende om Tilskud til saadanne 
Indhegninger indgives til Færøernes Landbofor• 
ening bilagt med Landbrugskonsulentens Erklæring 
om F aretagen det. B. T i l s k u d t i l K o n t r o l' 
f o r e n i n g e r. l. Kvægavls foreninger, der vil 
fore Kontrol med Y delsen af alle eller nogle af 
de i Foreningen værende Medlemmers Køer, kan 
hertil faa et Tilskud af indtil 3 Kr. for hver Ko, 
der kontrolleres. 2. Kontrol med de indmeldte 
Køer saavel med Hensyn til Foderforbrug som med 
Hensyn til Mælkeydelse skal foretages af en dertil 
oplært Kontrolassistent, hvem det paaligger at føre 
det med Kontrollen forbundne Regnskab. F o r 
saa vidt Forholdene ikke tillader Antagelse af en 
Kontrolassistent, der er i Stand til at foretage alt 
det med Kontrollen forbu11dne Arbejde, kan Fær• 
øernes La11dboforening i Samraad med Landbrugs• 
konsulenten tillade, at Kontrol med Mælkeydel• 
sen og Udtagning af Mælkeprøver sker ved en til 
saadant Arbejde oplært Person, medens Foder• 
forbrug opgives af hver enkelt Koejer paa Tro og 
Love paa dertil indrettede Skemaer, Koejernes 
selvangivne Foderforbrug kan Færøernes Landbo• 
forening i Samraad med Landbrugskonsulenten til 
enhver Tid lade kontrollere. Bestemmelse af 
Mælkens Fedtindhold foretages saaledes, som 
Færøernes Landboforening i Samraad med Land• 
brugskonsulenten bestemmer. 3, Kontrolassistenten 
eller den til Mælkevejning og Mælkcprøveudtag• 
ning antagne Person faar fra Færøernes Landbo• 
forening en udførlig Instruks om, hvorledes det 
ham paahvilendc Arbejde skal udføres, Saa• 
dan Instruks skal godkendes af Landbrugskonsu• 
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1931 !enten. C. T i l s k u d t i l K v æ g o p d r æ t ' 
1. J u ni t e r e. l. Der kan ydes Tilskud til K vægop• 

drættere, naar disse vil underkaste sig Kontrol af 
det i disse Regler under Punkt 4 nævnte Udvalg, 
og iøvrigt paa de i det efterfølgende nævnte Be• 
tingelser. 2. De Køer, til hvis Underhold der 
kan ydes Statstilskud, skal enten have opnaaet 
Præmie eller Anerkendelse ved K vægskue eller 
være godkendt af Landbrugskonsulenten, ligesom 
de skal føres til Tyr, der er anerkendt eller præ• 
mieret ved Skue eller godkendt af Landbrugs• 
konsulenten. 3. Opdrætteren enes med Land, 
brugskonsulenten om Opdrættets Ordning og 
forpligter sig til at afhænde til Opdrætning eller 
selv at opdrætte samtlige de efter godkendte Køer 
faldne Kalve, for saa vidt Landbrugskonsulenten 
skønner, at dette bør gøres, ligesom han forpligter 
sig til at afhænde som Tillægsdyr alle Kalve, 
Ungdyr eller voksne Dyr, som han ikke har 
Brug for til eget Tillæg eller i sin egen Besæt• 
ning. 4. Der nedsættes for hver Bygd, hvor 
der er K vægopdrættere, der underkaster sig disse 
Regler, et Udvalg bestaaende af Landbrugskonsu• 
!enten, den af Landbrugsministeriet ansatte Dyr• 
læge og en Mand, valgt af Færøernes Landbo• 
forening. Dette Udvalg fører Kontrol med de 
K vægopdrættere, som modtager Statstilskud i 
Henhold til nærværende Bestemmelser, og kan 
naar som helst enten samlet eller ved et af sine 
Medlemmer gøre sig bekendt med K vægholdets 
Ordning og Gang og ved disse Besøg give Raad 
og Oplysninger, der kan føre til Fremgang i 
Kvægopdrætningen. Naar der til Færøernes 
Landboforening fremkommer Andragende fra en 
K vægopdrætter om Tilskud i Henhold til disse 
Regler, skal Færøernes Landboforening give Land• 
brugskonsulenten Meddelelse herom, hvorefter 
han undersøger vedkommende K væghol d. H vis 
Landhrugskønsulenten an befaler det, kan der her• 
efter gives Tilskud til saadan Opdrætter. 5. Til 
hver enkelt anerkendt Ko kan der da ydes et 
aarligt Tilskud, hvis Størrelse indstilles af det i 
Punkt 4 nævnte Udvalg og fastsættes af Færøernes 
Landboforening. Beløbets Størrelse skal særlig 
rette sig efter det Arbejde, Opdrætteren skønnes 



Rcgl. for Tilskud til Husdyravlens Fremme 443 

at have nedlagt i sit Kvæghold for at højne 1931 
Dyrenes Kvalitet, .og skal tillige rette sig efter +.Juni 
paalidelige Oplysninger om god Afstamning samt 
efter Avlsdyrenes Kvalitet. Der kan ikke ydes 
højere Beløb end 30 Kr. aarlig til hver Ko. 6. 
Naar en Kvægopdrætter, der har underkastet sig 
de ovenanførte Betingelser, har Anledning til at 
erhverve Avlsdyr, der af Landbrugskonsulenten 
skønnes at ville tilføre hans Besætning væsentlige 
Forbedringer, kan han herom henvende sig til det 
i Punkt 4 nævnte Udvalg. Færøernes Landbo• 
forening kan da yde ham et Tilskud, hvis Stør• 
relse fastsættes efter Indstilling af Udvalget, og 
som ikke kan overstige 75 pCt. af de med Ind, 
købet forbundne Udgifter med Fradrag af det 
Beløb, der indkommer ved Salg af de Dyr af 
Besætningen, i Stedet for hvilke de nye indsættes. 
Udrangeres der ikke noget Dyr af Besætningen 
ved det skete Indkøb, kan der til Indkøbet ikke 
ydes mere end 50 pCt. af det dertil medgaaede 
Beløb. D. T i l s k u d t i I A f h o l d e l s e a f 
Kvægskuer til Udvalg af Tillægs• 
d y r. l. Der kan afholdes Kvægskuer dels for 
større Omraader og dels lokale Kvægskuer for 
enkelte Tyreholdskredse. Tid og Sted for Afhol' 
delse af begge Slags Skuer fastsættes af Færøernes 
Landboforening i Samraad med Landbrugskonsu• 
lenten samt ved de lokale Skuer tillige de lokalt 
interesserede. Paa samme Maade udpeges K væg• 
skuernes Bestyrelse eller Leder. 2. Tiden og Stedet 
for Kreaturernes Bedømmelse bekendtgøres forud 
paa den i Kredsen sædvanlig brugte Maade, hvorhos 
Skuer for større Omraader bekendtgøres i et ellerto af 
de mest udbredte Blade paa Øerne. 3. Ejere, 
der agter at møde frem med Kreaturer til Bedøm• 
melse, anmelder disse paa Blanketter, der udlove' 
res af Færøernes Landboforening eller Landbrugs• 
konsulenten. Der skal udfyldes en Blanket for 
hvert Kreatur. Ved større Skuer leveres de ud• 
fyldte Blanketter til Skuets Bestyrer senest to Dage 
før Skuedag, medens de ved de lokale 
Skuer leveres Bedammelseskommissionen, samtidig 
med at Dyret ledes frem til Bedømmelse. 4. 
Kreaturerne bedømmes i følgende Klasser: 1) 
Tyre paa 4 Aar eller derover, 2) Tyre paa 2-4 
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1931 Aar, 3) Tyre paa 1-2 Aar, 4) Køer 5) Kvier. 
4. Juni 5. l Klasse l, 2 og 4 uddeles ordinære Præmier 

ved de større Skuer i 3 Grader: 1., 2. og 3. 
Præmie. I Klasse 3 og 5 uddeles kun Bevarings• 
præmier. Præmiernes Størrelse og Art fastsættes 
af Amtet efter Indstilling fra Færøernes Landbo, 
forening og Landbrugskonsulenten. De Præmier, 
der ikke er skaffet til Veje paa anden Maade, ud, 
redes af Statskassen. I Klasse l og 4 kan Præmie 
kun tildeles i stigende Grad ; i Klasse 2 kan der kun 
tildeles samme Tyr Præmie en Gang. En Ko, der 
ikke opnaar Præmie ved større Skue, men anses 
skikket som Avlsdyr, kan opnaa Anerkendelse, 
og har da Ret til BedækningsseddeL Ved lokale 
Skuer tildeles alene Anerkendelse, der for Køers 
Vedkommende giver Ret til BedækningsseddeL 
6. Foruden Præmie, som omtalt under Punkt 5, 
uddeles tillige Bedækningssedler, som, naar Koen 
er bedækket af en Tyr, der efter de i Punkt 7 
fastsatte Regler har Ret til at modtage Bedæk. 
ningsseddel, udleveres denne Tyrs Ejer og derefter 
indløses af Færøernes Landboforening med et af 
Amtet efter Indstilling fra denne Forening og 
Landbrugskonsulenten fastsat Beløb. 7. For at 
Ejer af Tyr skal være berettiget til at modtage 
Bedækningsseddel kræves, at Tyren opfylder de i 
Afdeling A, Punkt 2, indeholdte Betingelser og 
ved Undersøgelse af en autoriseretDyrlæge er fundet 
fri for Tuberkulose og i øvrigt er helt sund. 
Landbrugskonsulenten er til enhver Tid berettiget 
til at gøre sig bekendt med Tyrens Sundheds• 
tilstand og dens Pleje. 8. Samtlige Distrikter, 
der har Adgang til enten lokale eller større Kvæg• 
skuer, tilvejebringer den Plads med nødvendigt 
Udstyr og den Bistand, som kræves til Dyrskuets 
Afholdelse samt Lokale til Bedømmelseskommis• 
sionen, og hvad der ellers af Færøernes Landbo, 
forening efter Samraad med Landbrugskonsulenten 
anses fornødent. 9. Bedømmelseskommissionen 
sammensættes saaledes: For hvert Syssel vælges 
af Færøernes Landboforening et Medlem og for hvert 
Medlem en Suppleant, dog saaledes at der i Strøm ø 
Syssel vælges et Medlem og en Suppleant for hvert 
Præstegæld. Ved Valget tages Hensyn til, at 
Kommissionen skal bestaa af Mænd, der er kyn• 
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dige i Bedømmelse af Kreaturer. Den saaledcs 1931 
valgte 7 Mands Kommission tiltrædes af den af +. J u ni 
Landbrugsministeriet ansatte Dyrlæge og Land• 
brugskonsulenten henholdsvis som Næstformand 
og Formand. Ved de lokale Kvægskuer, hvor 
Bedømmelsen foreta1;es af Mænd, valgte af Di• 
striktels K vægejere, skal altid mindst en af Kom• 
missionens Medlemmer være til Stede og lade 
foretage den nødvendige Bogføring af de 
fremmødte Kreaturer og den foretagne Bedømmelse. 
Bedømmelsen ved større Skuer foretages for hver 
Klasse Kreaturer af 3 af og blandt Kommissionens 
Medlemmer valgte Mænd. Der vælges for hver 
Klasse en Suppleant. 10. For og under hvert større 
Skue føres under Kommissionsformander.s Ansvar 
en Protokol over de fremmødte og bedømte 
Kreaturer. Til denne Protokolføring har For• 
manden Ret til for hvert Skue at antage lønnet 
Medhjælp. 11. Beretning om Skuet, skrevet paa et 
dertil indrettet Skema, indsendes snarest og senest 
2 Maaneder efter at Skuet er afholdt, til Fær• 
øernes Landboforening. E. T i l s k u d t i l 
H e s t e a v l e n. l. Tilskud af Statskassen kan 
ydes til Indkøb og Underhold af en Avlshingst 
i hvert af Distrikterne : Suderø, Sandø, Vaagø og 
Østero Syssel og Sydstrøm ø og N ordstrømø 
Præstegæld. For saa vidt Forholdene skulde 
kræve det, kan der tillige ydes Tilskud til en 
Hingst i N orderoernes Syssel. Kan det godtgøres, 
at særlige Avlshensyn taler for det, kan der ydes 
Tilskud til mere end en Hingst i hver af de 
nævnte Distrikter. Dette afgøres i saa Fald af et 
Udvalg, bestaaende af 2 af vedkommende Distrikts 
Hesteejere valgte Mænd, 2 af Færoernes Landbo, 
forening valgte Mænd og Landbrugskonsulenten, 
der tiltræder som Formand. 2. Tilskud til Ind• 
køb af Slamhingste kan ydes med indtil '/" af 
Købesummen, iberegnet Omkostninger ved Trans• 
port fra Indkøbsstedet til Distriktet. 3. For saa 
vidt Hingsten indkøbes fra et Sted udenfor Fær' 
øerne, forestaas dette Indkøb af Landbrugskonsu• 
!enten, den af Landbrugsministeriet ansatte Dyr• 
læge og en af de interesserede Hoppeejere valgt 
Mand. Indkøbes Hingsten paa Færøerne, kræves 
det, at den enten skal have opnaaet Præmie ved 
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1931 Hingstefremstilling eller være godkendt af et 
1. Juni Udvalg, bestaaende af Landbrugskonsulenten, 

Dyrlægen og en af de interesserede Hoppeejere 
valgt Mand. I alle Tilfælde skal der foreligge 
Attest fra en autoriseret Dyrlæge om, at Hingsten i 
enhver Henseende er sund. 4. Til Underhold af 
Hingste, der er godkendt i Henhold til Punkt 3, 
kan der ydes et Tilskud af indtil 200 Kr. aarlig, 
naar Reglerne for Hingstens Underhold og Brug 
er godkendt af Landbrugskonsulenten. 5. An• 
søgning om Tilskud til Indkøb og U n derhold af 
Hingste indsendes til Færøernes Landboforening 
og skal indeholde Oplysning om Antallet af 
Hesteejere, der antages at ville gøre Brug af Bing• 
sten, samt om Antallet af Hopper indenfor Di· 
strikte!. Ansøgningen skal affattes paa Skema, 
der faas ved Henvendelse til Landbrugskonsulenten 
eller Færoernes Landboforening. Andragendet 
hilægges med Afskrift af de i Henhold til Punkt 
4 godkendte Regler for Hingstens Underhold og 
Benyttelse. 6. Landbrugskonsulenten er berettiget 
til naar som helst at gøre sig bekendt med 
Hingsteholdet og føre Kontrol med, at Hingsten 
behandles og bruges i Overensstemmelse med 
de vedtagne Regler. 7. Til Hingst, indkøbt og 
underholdt med Tilskud af Statskassen, skal alle 
Distriktets præmierede og anerkendte Hopper 
kunne føres til Bedækning uden forhøjet Bedæk. 
ningsafgift. 8. Inden hvert Aars l. December 
skal der af Hingsteholderen tilstilles Færøernes 
Landboforening Meddelelse om Hingstens Brug i 
det forløbne Aar, affattet paa Skema, godkendt af 
Landbrugskonsulenten, og indeholdende Oplysning 
om, hvor mange Hopper Hingsten har bedækket, 
disses Alder og Navn (Mærke), hvor mange af 
disse der er præmierede eller godkendte paa 
anden Maade, samt om Resultatet af foregaaende 
Aars Bedækning. 9. Hingsten holdes saavidt 
muligt forsikret og skal hvert Aar underkastes 
Syn af en autoriseret Dyrlæge. 10. Salg eller 
Udrangering af de her omhandlede Hingste maa 
ikke finde Sted uden med Landbrugskonsulentens 
Samtykke. Af Salgssummen bliver Statens Andel 
at indbetale gennem Færøernes Landboforening til 
Amtet. Statens Andel udgør samme Brøkdel af 
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Salgssummen som af Købesummen, men kan 1931 
dog ikke overstige det oprindelige Tilskud. Paa ·!. J u ni 
samme l\1aade forholdes der, hvis en Hingst, der 
er forsikret, dør, og Assurancesummen udbetales. 
U. For saa vidt en Sammenslutning i et Distrikt 
eller et helt Distrikt, der har opnaaet Tilskud af 
Statskassen til en Stamhingst, overfor Landbrugs• 
konsulenten kan godtgøre, at der ved Leje eller 
paa anden l\1aade kan erhverves et Areal, der kan 
anvendes til Opholdssted for Hingsten med 
Hopper i Parringstiden, skal Landbrugskonsulenten 
besigtige Stedet og undersøge. paa hvilke Vilkaar 
det kan erhverves til nævnte Brug. For saa vidt 
han herefter kan anbefale det, kan der ydes Ti], 
skud til første Gangs Indhegning af et saadant 
Areal, dog ikke mere end indtil Halvdelen af de 
Omkostninger, der medgaar til Arealets Indheg• 
ning. 12. Andragende om saadant Tilskud ind• 
gives til Færøernes Landboforening og skal inde• 
holde Oplysning om Arealets Beliggenhed, om• 
trentlige Størrelse, Hegnets Længde og hvad Slags 
Hegn der agtes brugt. Det skal derhos være bi· 
lagt med en Udtalelse fra Landbrugskonsulenten 
over Foretagendet. 13. Ved de Syn af Hingste, 
der foretages i Henhold til Lov af 14. .Marts 
1931 om Hesteavlens Fremme paa l'ærøerne, skal 
der ogsaa kunne foretages Bedømmelse af Hopper 
med paafølgende Præmieuddeling saavel til Hingste 
som til Hopper henholdsvis over 4 Aar og over 
3 Aar. Præmier uddeles i 3 Grader: L, 2. og 3. 
Præmie, hvorhos 2•aarige og J•aarige Hingste og 
2•aarige Hopper kan opnaa henholdsvis Holde• 
penge og Anerkendelse. Bedømmelsen foretages 
af den i Henhold til § 4 i Lov af 14 . .Marts 1931 
om Hesteavlens Fremme paa Færøerne valgte 
Hingstebedømmelseskommission. Præmiernes Stør• 
relse fastsættes af Færø Amt efter Indstilling af 
Færøernes Landboforening. De Præmier, der ikke 
er tilvejebragt paa anden l\1aade, udredes af 
Statskassen. For hvert af disse Skuer føres der 
under Kommissionsformandens Ansvar Protokol 
over de fremmødte Dyr, hvorefter Beretning om 
Skuet indsendes til Færøernes Landboforening 
senest to l\1aaneder efter, at Skuet er afholdt. I 
de Distrikter, hvor der ikke er afholdt Hingste• 
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1931 skue i Henhold til Lov af H. Marts 1931 
·L Juni om I-Iesteavlens Fremme paa Færøerne, kan 

Hingste og Hopper møde frem til Bedømmelse 
ved Kvægskuer i Distriktet, i hvilket Tilfælde 
Omraadet for Fremmodet af Hingste og Hopper 
fastsættes i Henhold til §§ 7 og 8 i nævnte Lov. 
Bedømmelse og Præmiering foregaar da som fast"
sat for K vægskuerne. F. T i l s k u d t i l B a d e' 
kar og bedre Indretning af Faare' 
f o l d e. l. Der kan ydes Tilskud af Statskassen 
til Opførelse af faste Badekar til Faar samt til 
bedre Indretning af Foldene, naar der til Færøernes 
Landboforening indkommer Andragende herom 
bilagt med en af Landbrugskonsulenten godkendt 
Plan for Arbejdets U d førelse med Bekostnings' 
overslag. 2. Til Opførelse af Badekar kan der 
gives et Tilskud af indtil 1/3 af Omkostningerne, 
dog saaledes, at Tilsiwdet ikke maa overstige det 
Beløb, der medgaar til Indkøb af Cement og 
Jernmaterialier. Til Omordning af Faarefoldene 
kan der ydes et Tilskud, der svarer til Prisen paa 
de dertil anvendte Materialier af Cement, Træ og 
Jern, hvilket Tilskud dog ikke maa overstige 1(3 
af de samlede Omkostningsoverslag til saadan 
Foranstaltning. 3. Andragende om Tilskud til 
de under l. og 2. nævnte Foranstaltninger ind• 
gives til Færøernes Landboforening og underskri' 
ves af Haugens Besiddere (Besidder) eller den 
efter Haugelovens Regler valgte Repræsentation 
for Haugen. 4. Tilskuddet udbetales, naar der 
fra Landbrugskonsulenten foreligger Attest for, 
at Arbejdet er udført i Overensstemmelse med 
den godkendte Plan. 5. Med Modtagelsen af 
Tilskuddet følger Forpligtelse til at vedligeholde de 
gennemforte Foranstaltninger, dog saaledes, at 
Ændringer i det udførte Arbejde kan foretages 
efter Samraad med Landbrugskonsulenten, der 
meddeler de foretagne Ændringer til Færøernes 
Landboforening. G. T i l s k u d t i l F r e m' 
stilling af Avlsfaar til Bedøm' 
meJse og Tilskud til saadanne 
S k u e r. l. Saavel ved almindelige K væg' 
skuer som ved særlige Skuer kan der frem' 
stilles Faar til Bedømmelse med paafølgende 
Præmiering. 2. Faarene bedømmes i følgende 
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Klasser: I. Væddere, over l A ar, II. V æd derlam 19.31 
indtil l Aar, III. Faar over 2 Aar, IV. Faar 4. Juni 
fra l til 2 Aar, V. Gimmerlam, VI. Flokke 
af Faar fra 3 indtil 10 Dyr. Alderen regnes fra 
l. Maj. Ved Bedømmelsen skal der saa vidt 
muligt tages Hensyn til Afstamningen. Kun Faar 
af færøsk Race kan konkurrere om Præmie. .3. 
Der ydes i Klasse l., II., III., IV. og VI. Præmier 
i 3 Grader: 1., 2. og 3. Præmie, medens der i 
Klasse V. kun gives Anerkendelse. Præmiernes 
Størrelse fastsættes af Amtet efter Indstilling fra 
Færøernes Landboforening og Landbrugskonsulen' 
ten og udredes af Statskassen. 4. Andragende 
om Afholdelse af Skue for Faar indsendes til 
Færøernes Landboforening og skal indeholde Op' 
lysning om, hvor mange Bygder der menes at 
ville deltage, og hvor stor Tilslutningen menes at 
ville blive. Ved Behandling af Andragender om 
særlige Skuer for Faar skal der tages Hensyn til, 
at saa mange Bygder som muligt kan deltage i 
Skuet, samt om Skuet kan give Anledning til 
Spredning af gode Avlsdyr ved Salg. 5. For 
saa vidt Udstillere ønsker det, kan der paa Skue• 
pladsen efter endt Bedømmelse holdes Auktion 
over udstillede Dyr, der er anerkendt som gode 
Avlsdyr. 6. Nærmere Regler for Udstillingens 
Ordning fastsættes af Færoernes Landboforening 
i Samraad med Landbrugskonsulenten. Saadan 
Ordning bekendtgøres for Udstillerne og opslaas 
paa Skuepladsen. 7. Bedømmelsen af Faarene 
foretages af Landbrugskonsulenten sammen med 
to af Færøernes Landboforening valgte Mænd. 
8. V ed særlige Skuer for F a ar beskikker F ær' 
øernes Landboforening Bestyrer for Skuet. H. 
P r æ m i e r f o r v e l d r e v n e F a a r e b r u g. 
For veldrevne Faarebrug kan der tildeles enten 
Besidderen af Bruget eller vedkommende Faare' 
røgter Præmier, hvis Størrelse fastsættes af Færø 
Amt efter Indstilling af Færøernes Landbofor' 
ening. Præmierne uddeles af Landboforeningen 
efter Indstilling af Landbrugskonsulenten. I Til' 
fælde af Uenighed mellem Landboforeningen og 
Landbrugskonsulenten, træffes Afgørelse af Færø 
Amt. l. T i l s k u d t i l G e d e a v l e n. l. Naar 
Gedeholdere ·med et samlet Antal af lO Geder 

11-29 
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1931 fremsætter Begæring derom, kan der ydes Tilskud 
4. Juni til Indkøb og Underhold af Gedebuk paa følgende 

Betingelser. 2. Bukken maa være mindst 7 
Maaneder gammel og enten have opnaaet Præmie 
ved et Skue eller være godkendt af Landbrugs• 
konsulenten. 3. Reglerne for Bukkens Under• 
hold og Benyttelse skal være godkendt af Land• 
brugskonsulenten. 4. Tilskud til Indkøb af 
Gedebuk kan ydes med indtil 3/4 af Indkøbs• 
prisen med Tillæg af Omkostningerne ved T ran s• 
port fra Indkøbsstedet til Bestemmelsesstedet. 
Tilskud til Underhold af Gedebuk kan i de 
første 3 Aar ydes med indtil 50 Kr. aarlig, derefter 
med indtil 25 Kr. aarlig. Andragende om Til· 
skud sendes til Færøernes Landboforening. Med 
Andragendet skal følge Oplysning om Antallet af 
Gedeejere og Geder, der er indtegnet til Bukken, 
Regler for Bukkeholdet og for Bukkens Benyttelse 
samt Erklæring fra Landbrugskonsulenten. 5. Ved 
de almindelige K vægskuer skal der være Lej lig• 
hed til at fremføre Geder og Bukke til Bedøm• 
melse, ved hvilken der til Dyr, som er kommet 
til avledygtig Alder, kan ydes Præmier i 3 Gra• 
der: 1., 2. og 3. Præmie. Præmiernes Størrelse 
fastsættes af Amtet efter Indstilling fra Færøernes 
Landboforening i Samraad med Landbrugskonsu• 
!enten. 6. F o r saa vidt særlige Forhold skulde 
tale for det, kan der ydes Tilskud til Indkøb og 
Underhold af Bukke, der skal benyttes i et Di· 
strikt med mindre end 10 Geder. 7. Ved Ind• 
køb af Hundyr fra Steder udenfor Færøerne kan 
der ydes Gedeholdere et Tilskud til Dækning af 
Omkostninger ved Transporten fra lndkøbsstedet. 
8. Bukke, til hvis U n derhold der ydes Tilskud 
af Statskassen, maa ikke udrangeres som Avlsdyr 
eller sælges uden Landbrugskonsulentens Sam• 
tykke. Ved Salg af Bukke, til hvis Indkøb 
der er ydet Tilskud af Statskassen, ind• 
betales til Amtet en saa stor Brøkdel af Salgs• 
summen, som Statskassens Tilskud udgjorde af 
Købesummen, dog saaledes at dette Beløb ikke 
overstiger Statskassens oprindelige Tilskud. J. T i l' 
skud til Oprettelse og Vedligehol• 
d e l s e a f e n S t a m m e A v l s s v i n. l. Efter 
indgivet Ansøgning til Færøernes Landboforening 
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kan der af denne ydes Tilskud til Oprettelse og 1931 
Vedligeholdelse af en Stamme Avlssvin paa føl• 4. Juni 
gende Betingelser. 2. Stammen skal bestaa af 
en Orne, ikke under et Aar gammel, og mindst 
3 Søer, ikke under 8 Maaneder gamle. Stam• 
dyrene skal være godkendt af Landbrugskonsu• 
lenten og ved Undersøgelse af en autoriseret 
Dyrlæge være erklæret fri for smitsom Sygdom 
og iøvrigt sunde. Landbrugskonsulenten kan 
kræve, at Dyrene skal undersøges af en autorise• 
ret Dyrlæge, naar han finder det fornødent. 3. 
Til Indkøb af Slamdyrene kan der ydes indtil Halv• 
delen af Indkøbsprisen med Tillæg af Omkostnin• 
ger ved T ransport fra lndkøbsstedet, hvorhos der 
kan ydes et aarligt Tilskud til Slamdyrenes 
Underhold. 4. Tilsyn og Kontrol med 
Stammen føres af Landbrugskonsulenten, hvem 
det paahviler sammen med Stammeholderen at 
indsætte og udmønstre Stamdyr, give Vejledning 
med Hensyn til Dyrenes Fodring, Røgt og Pleje, 
samt paatale Forhold, som han anser for uheldige 
for Stammens Trivsel. 5. For saa vidt 
Landbrugskonsulenten skønner, at det er nødven• 
digt at indkøbe nye Stamdyr fra Steder udenfor 
F æraerne til Erstatning for Dyr af Stammen, kan 
der ydes Tilskud til dette Indkøb i Overens• 
stemmeise med Reglerne i Punkt 3. Ved Salg af 
Stamdyr, til hvis Indkøb der er ydet Tilskud af 
Statskassen, indbetales til Amtet en saa stor Del 
af Salgssummen, som Statskassens Tilkud udgjorde 
af Købesummen, dog saaledes at dette Beløb ikke 
overstiger Statskassens oprindelige Tilskud. 6. 
Stammeholderen skal føre Regnskab over lndtæg• 
ter og U d gifter vedrørende StammeholdeL Prisen 
paa Grise, der sælges i Alderen fra 4 til 12 U ger, 
fastsættes af Stammeholderen i Samraad med Land• 
brugskonsulenten. 7. Opsigelse af Stammehol• 
det kan fra begge Sider ske inden hvert Aars l. 
April til Ophør senest den derefter følgende l. 
Oktober. K. T i l s k u d t i l F j e r k r æ a v' 
l e n. 1. Til Fremme af Fjerkræavlen kan der 
af Færøernes Landboforening i Samraad med 
Landbrugskonsulenten ydes Tilskud til Indkøb af 
Rugeæg og Avlsdyr af Høns, Ænder, Gæs og 
Kalkuner, hvorhos der kan ydes Præmier ved 
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1931 Udstillinger af Fjerkræ samt Præmier for tids• 
4. Juni svarende og godt byggede Hønsehuse og til Ud• 

bredning af Oplysning om Fjærkræavl. Præmier• 
nes Størrelse fastsættes af Færø Amt efter Indstil• 
Jing af Færøernes Landboforening. 2. Til Sam• 
menslutninger af Fjærkræholdere kan der ydes 
Tilskud til Indkøb af Maskiner til kunstig Rug• 
ning og Opdrætning, naar Sammenslutningernes 
Love er godkendt af Landbrugskonsulenten. Til• 
skudde~s Størrelse kan ikke overstige 1/3 af de med 
Maskinernes Anskaffelse forbundne Udgifter. An• 
dragende herom indgives til Færøernes Landbo• 
forening bilagt med Udtalelse fra Landbrugskon• 
sulen ten. L. T i l s k u d t i l B e v a r e l s e o g 
F o r ø g e l s e a f F u g l e b e s t a n d e n. Der 
kan gives Tilskud til Foreninger eller enkelte 
Personer til Iværksættelse af Foranstaltninger, der 
gaar ud paa at bevare og forøge Fuglebestanden 
i Udmark eller Fuglebjerg, ved en effektiv Dyre• 
beskyttelse, ved Indførsel og Udsættelse af Fugle, 
ved Gravning af Huler i Fuglebjerge eller paa 
anden hensigtsmæssig Maade. Tilskuddets Stør• 
relse bestemmes i hvert enkelt Tilfælde af Fær• 
øernes Landboforening i Forhold til de Udgifter, 
der maatte være nødvendige eller ønskelige til 
Foretagendets Udførelse. Ligeledes kan der ud• 
deles Præmier til Foreninger eller enkelte Personer, 
der overfor Færøernes Landboforening kan godt• 
gøre, at de har bidraget væsentlig til Forøgelse af 
Fuglebestanden i Fuglebjerge eller Udmark. Præ• 
miernes Størrelse vil i hvert enkelt Tilfælde være 
at bestemme af Færøernes Landboforening under 
tilbørlig Hensyntagen til det opnaaede Resultat, 
til Præmietagernes Opfindsomhed, Arbejde og U d· 
læg samt til eventuelt tidligere modtagne Tilskud. 
M. T i l s k u d d e n e s A n v i s n i n g. Samt• 
lige Tilskud m. v. anvises af Amtet efter Begæring 
fra Færøernes Landboforening. Denne indsender 
inden hvert Aars l. April til Amtet Regnskab 
over Anvendelsen af Tilskud m. v., hvilket Regn• 
skab derefter af Amtet indsendes til Landbrugs• 
ministeriet. 

lB.Juni Bek. (Nr. 178) om Statstilskud til Hus• 
holdningsskoler. § 3. For Hushold, 
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ningsskoler paa Færøerne fastsættes Aarselevan• 1931 
tallene til Halvdelen af de for Skoler i det øvrige IB.juni 
Danmark fastsatte T al. Der kræves herefter 8 
Aarselever til første Godkendelse af en Skole med 
2 aarlige Kursus og 4 Aarselever til første God• 
kendelse af en Skole med eet aarligt Kursus. 
Retten til direkte Statstilskud bortfalder, naar den 
paagældende Skole ikke i de 3 sidste Finansaar . 
har haft gennemsnitlig henholdsvis 5 og 3 Aars• 
elever, og Retten til at modtage statsunderstøttede 
Elever, naar Skolen ikke i de 3 sidste Finansaar 
har haft gennemsnitlig henholdsvis 3 og 2 Aars• 
elever. - - -

Politivedtægt for Landkommunerne paa 3. Juli 
Færøerne.') I Medfør af § 3 i Lov Nr. 55 af 13. 
April 1894 indeholdende Bestemmelser om Politiet 
paa Færøerne, jfr. § l i Lov Nr. 57 af H. Marts 
1931 om Ændring i den nævnte Lov, udfærdiger 
Justitsministeriet herved følgende Politivedtægt for 
Landkommunerne paa Færøerne. l. K a p i t e l. 
O m V e d t æ g t e n s O m r a a d e. § l. Under 
offentlige Veje indbefattes i denne Vedtægt en• 
hver Vej, Gade, Plads eller Sti, hvis Vedligehol• 
delse paahviler det offentlige. Lige dermed stilles, 
hvor andet ikke er bestemt, saadanne private Veje, 
Gader, Pladser eller Stier, som er aabne for al' 
mindelig Færdsel. 2. K a p i t e l. O m I a g t' 
tageise af Orden og Velanstændig• 
h e d. § 2. Paa offentlig Vej og paa andre Ste• 
der, hvortil der er almindelig Adgang, saasom 
Beværtninger, Butikker og Forlystelsessteder, maa 
der ikke foregaa noget, hvorved andre tilstede, 
værende eller omboende forulempes, den offent• 
lige Orden forstyrres eller Færdselen hæmmes, 
saasom Opløb eller Sammenstimlen af Mennesker, 
Slagsmaa1, Skrigen, Raaben, højrøstet Syngen eller 
anden støjende, voldsom eller fornærmelig Ad, 
færd. Det er ligeledes forbudt uden fyldest• 
gørende Grund at banke paa Porte, Døre eller 
Vinduer, ringe paa Port' eller Dørklokker eller 
foretage lignende Handlinger, hvorved Beboerne 
forstyrres. Det er forbudt paa de nævnte Steder at 
vise sig saa beruset, at det kan give Anledning til 

l) ]fr. Politivedtægt for Thorshavn 19. Nov. 1923. 
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1931 Ulempe for andre, eller vise sig maskeret eller i 
3. Juli en Dragt, der er stridende mod Velanstændighed 

eller egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den 
offentlige Orden. Ligeledes er det forbudt paa 
eller ud til offentlig Vej at vise uanstændig Op• 
førsel, saasom ved uanstændig Ord eller Lader, 
ved uanstændig Blottelse af Legemet eller paa 
anden Maade. § J. Det er forbudt at lade Hus• 
dyr bedække paa eller ved offentlig Vej. § 4. 
Det er forbudt paa eller udover offentlig Vej at 
skyde med Skydevaaben eller Legetøjsvaaben, at 
tænde Blus, afbrænde Krudt, Fyrværkerisager eller 
eksploderende Genstande af hvilken som helst 
Art og kaste med eller udkaste Sten, Snebolde, 
Snavs, Vand og andet, hvorved Skade kan be• 
virkes, forbipasserende fortrædiges eller Heste 
blive sky. Det er forbudt at krybe op paa eller 
klynge sig til Vogne eller andre Køretøjer under 
Kørslen eller til saadanne at fastgøre T rækvogne 
eller Slæder. Kælkning, Skiløbning, Skøjteløb• 
ning o. l. kan af Politiet helt eller delvis forbydes 
paa nærmere bestemte offentlige Veje, og det 
samme er Tilfældet med Leg eller Spil, som er til 
Ulempe for Færdselen. § 5. Det er forbudt 
uvedkommende at tænde eller slukke de paa 
offentlig Vej anbragte Lygter. § 6. I umiddelbar 
N ær hed af offentlig Vej eller Anløbsbro kan Bad• 
ning forbydes af Politiet eller betinges af, at de 
badende bærer Badedragt. H vor Badning finder 
Sted i større Omfang, kan Politiet give nærmere 
Regler til Sikring mod Badeulykker og til Orde• 
nens Overholdelse i det hele, ligesom Politiet kan 
forbyde Badning paa enkelte Steder eller under 
særlige Forhold, naar det skønner, at Badningen 
er forbundet med Fare eller til Ulempe for om• 
boende eller forbipasserende. § 7. Politiet kan, 
naar Anledning dertil findes, ved Opslag forbyde 
Færdsel paa Isen paa Søer, Aaer eller andetsteds. 
3. K a p i t e l. O m F o r e b y g g e l s e a f F a r e 
o g U l e m p e r f o r F æ r d s e l e n. § 8. 
Sprængning med Sprængstof af Stene eller andet 
maa indenfor en Afstand af 65 m fra offentlig 
Vej kun finde Sted, naar en paalidelig Person 
holder Vagt paa Vejen for at advare de vejfarende. 
§ 9. Det er forbudt paa offentlig Vej at hen• 
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kaste Glas, Potteskaar, Sten, Bygningsgrus, Søm, 1931 
Grene, Brændsel, Frugtaffald eller andet, der kan 3. Juli 
medføre Ulempe eller Fare for Færdselen. Tabes 
saadanne Ting, skal vedkommende, saa snart han 
bliver vidende derom, snarest muligt drage Omsorg 
for, at de fjernes. § 10. Det er forbudt uden 
Politiets Tilladelse paa offentlig Vej at fore• 
tage noget Arbejde, hvorved Færdslen hæmmes 
eller de forbipasserende udsættes for Ulempe, saa• 
som at reparere Vogne, save eller hugge Brænde, 
T ømmer eller deslige og at hugge Sten. Herfra 
undtages dog Arbejder for Vejvæsenet. Ej heller 
maa paa saadanne Steder T æ p per udbankes, Senge• 
klæder hensættes til Udluftning eller T øj, Fiske• 
garn eller lignende ophænges til Tørring uden 
Politiets Tilladelse .. Leer, Høforke, Skydevaaben 
eller andre saadanne Genstande skal transporteres 
saaledes, at Skade ikke kan befrygtes. Ladte 
Geværer maa ikke transporteres i Gaderne, og 
Geværer skal bæres med Bøssepiben opad. § U. 
N a ar offentlig V ej anlægges eller istandsættes, 
eller der iøvrigt foretages Vejarbejder, der i væ• 
sentlig Grad er til Ulempe for Færdslen, skal den 
paagældende Strækning, saa længe Arbejdet ved• 
varer, holdes forsvarlig afspærret. Fra Mørket 
falder paa, indtil det bliver lyst om Morgenen, 
skal der ved Afspærringen være anbragt tændte 
Lygter i fornødent Antal, i hvilken Henseende 
Politiets nærmere Ordrer bliver at følge. Over• 
trædelser af lovlig trufne Bestemmelser om midler• 
ticlig Afspærring af offentlig Vej, straffes efter 
denne Vedtægt. § 12. Køretøjer og andre Gen• 
stande, der i Mørke hensættes eller henlægges paa 
Gader, Veje eller Pladser, skal afmærkes med 
Lygter. § 13. Ved Opførelse af nye eller ved 
N edbrydning eller Hovedreparation af ældre Byg• 
ninger ved offentlig Vej, skal Ejeren, saafremt det 
af Politiet forlanges, ved Indhegning eller paa an• 
den Maade træffe fornøden Foranstaltning til 
Forebyggelse af Ulemper for de forbipasserende, og 
saa snart Arbejdet er saa vidt fremskredet, at Ind• 
he~;ningen ikke længer kan anses for nødvendig, 
skal han straks borttage samme og ryddeliggøre 
Pladsen. Ejeren er ansvarlig for, at Indhegnin• 
gens Forbliven ikke nødvendiggøres ved utilbør• 
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lig Forhaling af Byggearbejdet. § 14. Er en 
Bygning eller en Del af den saa brøstfældig, at 
der er Fare for Nedstyrtning, kan Politiet forbyde 
Brugen af Bygningen helt eller delvis og paa' 
lægge Ejeren inden en vis Frist at foretage saadanne 
Arbejder, at Faren fjernes, hvorhos Politiet paa 
Ejerens Bekostning kan træffe de yderligere For' 
anstaltninger, der anses fornødne for at forebygge 
Fare for forbipasserende eller andre. Paa lignende 
Maade forholdes, naar Mur, Plankeværk eller an' 
det Hegn ud mod offentlig Vej er i faldefærdig 
Stand, samt naar tilgrænsende Sand•, Ler' eller 
T arvegrave med stejle Sider truer med Skred og 
derved udsætter nogen Del af offentlig Vej eller 
Sti for Nedstyrtning. Finder Politiet det nød, 
vendigt, skal Afvisere anbringes. Vinder eller 
andre Indretninger, ved hvilke Varer eller andet 
hejses op fra eller ned til offentlig Vej, skal saa
vel som deres Tilbehør have fornøden Styrke, og 
maa kun betjenes af øvede og paalidelige Folk. U n, 
der Brugen skal der være anbragt Afvisere til begge 
Sider. Ved Rensning af Tagrender, Nedkastning af 
Sne fra Tage, Istandsættelse af saadanne eller andre 
mindre Bygningsarbejder, der foretages ud over 
eller ud til offentlige Vej, er den, der fore' 
staar Arbejdet, ansvarlig for, at forbipasserende 
tilbørlig advares. § 15. Genstande, der ved at 
falde ned, kan bevirke Skade eller forurene, 
maa ikke opstilles eller ophænges paa T age, Tag' 
render, aabne Altaner, Bygningers Ydersider, Mure 
eller Hegn eller i aabne Vinduer eller Luger, med' 
mindre de er forsvarlig fastgjort eller paa anden 
Maade sikret mod at falde ned. Naar Vinduer 
holdes aabne ud til offentlig Vej, skal de være 
fastgjort paa forsvarlig Maade. Porte, Døre, 
Hegnsled og Laager samt Skodder og Vinduer, 
hvis Underkant ikke ligger mindst 2 m over J o r' 
den, maa ikke uden Politiets Tilladelse indrettes 
til at aabne udad over den til Færdslen benyttede 
Del af offentlig Vej. Naar der til Hegn mod 
Gade, Vej eller Plads benyttes Pigtraad, skal 
denne anbringes paa den indvendige Side af 
Hegnstolperne, som i dette Tilfælde skal have en 
Tykkelse af mindst 15 cm. Paa den udvendige 
Side skal der anbringes en tilsvarende Række glat 
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Hegnstraad, dog at den øverste Række Pigtraad 1931 
ikke behøver at være dækket paa denne Maade, 3. J u li 
hvis Hegnet har en Højde af mindst l m. Me• 
talpigge maa ud til offentlig Vej, der ikke er ind• 
grøftet, ikke uden Politiets Tilladelse anvendes 
som Bestanddel af Hegn i lavere Højde end 
2,5 m. § 16. Tyre, der maatte vise sig at være 
farlige, kan af Politiet forlanges holdt inde i Stald 
eller forsvarligt tøjrede ikke nærmere offentlig Vej 
end 35 m. Intet Kreatur, herunder Geder og 
Faar, maa tøjres saaledes ved offentlig Vej, at de 
kan naa ud paa Kørebanen. § 17. Politiet kan 
forbyde, hvad der paa offentlig Vej eller i samroes 
umiddelbare Nærhed udsætter Færdslen for Fare. 
4. K a p i t e l. O m d e n o ff e n t l i g e F æ r d • 
s e l. § 18. Kørende og Ridende er pligtige at 
iagttage behørig Forsigtighed og skal i Tide var• 
sko Personer, der er foran dem paa deres Vej. 
De maa ikke passere andre Kørende og Ridende 
i fri Galop eller Kariere. I Bygderne maa der 
kun rides Fod for Fod. Kapridning eller Kap• 
kørsel maa kun finde Sted med Politiets Tilladelse. 
Ingen maa paa offentlig Vej paa Cykle eller lig• 
nende Apparat ride forbi en Vogn eller Rytter, 
forinden han har forvisset sig om, at Kusken paa 
denne eller Rytteren er bekendt med hans Nær• 
værelse, og skal han standse og saavidt muligt 
bringe Cyklen eller Apparatet til Side, naar han 
med Ord eller Tegn opfordres dertil af Kusken 
paa den mødende Vogn, eller han selv bliver op• 
mærksom paa, at Hesten er tilbøjelig til at blive 
sky. Ved Kørsel i Tiden 1/2 Time efter Solens 
Nedgang til 1/2 Time før dens Opgang skal en• 
hver Cykle være forsynet med tændt Lygte, hvis 
forreste Glas skal være ufarvet. Lygten skal være 
være anbragt foran paa Cyklen og være anbragt saa• 
ledes, at Lyset kan ses paa Afstand. Igennem Byg. 
derne skal Farten sagtnes. Enhver Cykle skal under 
Kørselen være forsynet med en Klokke, der er i 
brugbar Stand. Naar der er Fare for Sammen• 
stød, skal der i Tide gives tydeligt Signal med 
Klokken. Brug af Klokken fritager ikke den 
cyklende for Pligt til at anvende behørig Forsig• 
lighed. Paa Cyklen maa ikke sidde flere, end den 
er bestemt til, og den cyklende skal have begge 
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1931 Fødderne paa Pedalerne, øg altid mindst en Haand 
3. Juli paa Styret. § 19. Ingen maa køre, ride eller 

age paa Fortov eller Gangstier, anlagte langs 
offentlig Vej. § 20. Gaaende, Kørende og Ri· 
dende skal, hvor Forholdene tillader det, naar de 
møder hinanden, vige til højre i Tide. Kommer 
en hurtigere Kørende eller Ridende bagfra, skal 
de foran kørende eller ridende holde af til højre 
for at give Plads til at passere forbi. § 21. Vogne 
med Læs skal være forsvarligt læssede. Det er 
forbudt at anvende særlig afmagrede, halte eller 
syge Heste. Politiet kan i saadanne og lignende 
Tilfælde forbyde Anvendelsen. Hensynsløs Be• 
nytteise af Pisk som al anden raa Behandling af 
Heste og andre Dyr er forbudt. 5. K a p i t e l. 
O m H u n d e. § 22. Herreløse Hunde kan Po• 
litiet foranstalte optaget og fremlyst samt, hvis 
ingen Ejer inden 3 Gange 24 Timer indløser dem 
ved at betale de Udgifter, som Optagelsen og 
Fremlysningen har foranlediget, lade dræbe. Det 
samme gælder om H unde, der ved at gø eller 
tude paa offentlig Vej om Aftenen eller N atten 
forstyrrer de arnboendes Ro. Ejeren er tillige un• 
dergivet Strafansvar efter denne Vedtægt. 6. K a ' 
pitel. Om Fredning af offentlige 
I n d r e t n i n g e r. § 23. Det er forbudt at 
skrive eller tegne paa, anbringe Opslag paa, skære 
i eller paa anden Maade beskadige eller besudle, 
at flytte eller borttage de til offentlig Nytte eller 
Prydelse bestemte Indretninger eller Genstande, 
saasom Monumenter, Brønde, Vandposte, Vejstene, 
Færdselstavler, Stenter, Broer, Gadelygter, Tele• 
graf, og Telefonanlæg, Elektricitetsmaster, Vej• 
visere, Bænke og Indhegninger, saavel som den 
til offentlig Vej stødende Del af Hus, Mur, 
T rappe, Hegn, Port, Led eller lignende samt at 
sprede eller bringe Uorden i de paa eller ved of, 
fentlig Vej opsatte Materialdynger eller andet 
Vejen tilhørende. § 24. Det er forbudt uden 
Forstanderskabets Tilladelse at opbryde Vejbanen 
eller foretage nogen Gravning i eller anden For• 
andring ved offentlig Vej med dertil hørende 
Grøfter og Rendestene, Gangstier og Fortove. 
§ 25. Det er forbudt at beskadige de paa offent• 
lig Vej eller i offentligt Anlæg staaende T ræer, 
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saasom at afbrække Grene eller Kviste, afrive 1931 
eller skære i Barken. I offentlige Anlæg er de 3. J u li 
besøgende pligtige at overholde de til Fremme af 
Orden og Fred trufne reglementariske Bestemme], 
ser, naar disse er bekendtgjort ved Opslag ved 
Indgangene eller paa andre passende Steder. Det 
er forbudt at stige op paa eller over eller at 
beskadige de ved offentlig Vej eller om offent• 
lige Anlæg anbragte Indhegninger. § 26. Paa 
Kirkegaarde maa ingen Legen eller anden af Hen• 
syn til Stedet upassende Opførsel finde Sted. Det 
er forbudt at trænge ind paa Kirkegaarde paa Ti• 
der, da Indgangen holdes lukket, eller der at gaa 
uden for de afstukne Gange, beskadige Træer, 
Blomster eller andre Vækster eller beskadige 
eller besudle Gravsteder eller andre paa Kirke• 
gaarden værende Anlæg. Børn under l O Aar maa 
ikke komme paa Kirkegaarde uden i Følge med 
og under Opsigt af voksne, der er ansvarlige for 
deres Opførsel. Hunde maa kun medtages, naar 
de føres i Baand. 7. K a p i t e l. O m G a d e' 
n a v n e o g O p s l a g. § 27. Forstanderskabet 
kan foranstalte Navnet paa offentlig Vej malet eller 
opsat paa Hus, Plankeværk eller andet, der dan• 
ner Hjørnet af eller Indgangen til Vejen. § 28. 
Det bestemmes af Forstanderskabet, paa hvilke 
Steder Opslag af Bekendtgørelser fra Øvrigheden 
eller andre offentlige Myndigheder skal finde Sted, 
dog at Opslag paa private Ejendomme kun kan 
finde Sted med Ejerens Samtykke. Bekendt• 
gøreiser angaaende Foredrag, Møder, Forevisnin• 
ger og offentlige Forlystelser, til hvilke fornøden Til• 
Iadelse haves, kan ske ved Opslag, naar Ejeren af det 
Sted, hvor Opslaget finder Sted, giver sit Sam• 
tykke dertil. Det samme gælder med Hensyn til 
Valgopraab. Andre Bekendtgørelser er det ikke 
tilladt at lade offentligt opslaa uden Samtykke 
baade af vedkommende Grundejere og af Politiet, 
dog undtages herfra Opslag paa en Ejendom eller 
dens Indhegning om, hvad der vedkommer de 
deri boende Personers Næringsvej, Bopælsforandrin• 
ger og andre Henvisninger, som knytter sig til Op• 
slagsstedet eller dets Beboere. Alle Opslag skal 
af vedkommende borttages, naar det Øjemed, 
hvori de er opslaaet, er fyldestgjort, og Politiet 
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1931 kan, hvis vedkommende ikke efter Paalæg sorger 
3. Juli derfor, foranledige dem fjernet for hans Regning. 

Lovlig gjorte Opslag er det forbudt at afrive, be' 
sudle eller paa anden Maade beskadige eller gøre 
ulæselige. 8. K a p i t e l. B e v æ r t n i n g e r o g 
G æ s t g i v e r i e r. § 29. Beværtninger og andre 
Forretninger, hvor Spise• og Drikkevarer er Gen• 
stand for offentlig Forhandling til Fortæring paa 
Stedet, skal holdes lukket fra Kl. 11 Aften til Kl. 
5 Morgen. Undtagelser kan gøres af Politiet med 
Forstanderskabets Samtykke. Saafremt der fra 
samme Lokale drives almindelig Handel, gælder 
Lukkelovens Bestemmelser. § 30. Det er for• 
budt paa offentlig Beværtningssted at udvise 
voldsom eller støjende Adfærd, hvorved andre 
Gæster, Værten eller dennes Folk fortrædiges, 
eller andre af Husets Beboere eller omboende fou 
styrres, og i det Hele at foretage noget, der stri• 
der mod Orden eller Sømmelighed. Udbetaling 
af Arbejdsløn eller H y re maa ikke finde Sted i 
Beværtninger. § 31. Værten maa ikke tilstede 
eller taale, at Arbejdsløn eller Hyre udbetales i 
hans Beværtning, eller at der sammesteds fore• 
falder noget, som strider mod Orden eller Sømme• 
lighed. Har Slagsmaal eller anden betydelig 
Uorden fundet Sted i Beværtning, kan Politiet 
beordre denne lukket for Resten af Dagen. Po' 
litiet kan, hvor Forholdene kræver det, forbyde 
enhver beværtningsdrivende til Hjælp i de Lokaler, 
hvor Gæster opholder sig, at benytte anden 
kvindelig Medhjælp end hans Hustru og Døtre 
over 18 Aar. § 32. Alle Beværtnings• og Gæst• 
giverlokaler er underkastet Tilsyn af Politiet og 
Sundhedskommissionen, der kan træffe Afgørelse 
om Lokalernes Størrelse m. v. 9. K a p i t e l. O m 
o f f e n t l i g e F o r l y s t e l s e r. § 33. Drama• 
tiske Forestillinger, Operaer, Balletter eller lignende 
maa ikke opføres offentligt uden dertil gennem 
Justitsministeriet meddelte Bevilling; dog kan 
Amtet give Tilladelse til Opførelse af en enkelt 
Forestilling af den nævnte Art, ligesom Politi• 
mesteren kan give Tilladelse til Opførelse af dra' 
maliske Forestillinger af Dilletanter i velgørende 
Øjemed samt til Opførelse af enkelte dramatiske 
Aftenunderholdninger. De nævnte Tilladelser fra 
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Amtet og Politimesteren maa ikke udfærdiges, før 1931 
vedkommende Andrager har godtgjort at have 3. Juli 
erhvervet Ret til at opføre det paagældende drama• 
tiske Arbejde af Forfatteren selv eller dennes lov• 
lige Repræsentant. § 34. Det er forbudt uden 
Politiets Tilladelse offentlig at give Koncerter eller 
andre musikalske Præstationer, derunder Radio• 
koncerter, afholde Dans eller Maskerade, afbrænde 
Fyrværkeri, give Cirkus eller Varieteforestillinger, 
magiske eller lignende Forestillinger, forevise Se• 
værdigheder, saasom Menageri, sjældne Dyr og 
Ponoramaer, lade afbenytte Karuseller, Skyde• 
borde eller lignende, afholde Gevinstskydning el• 
ler lignende. Til Afholdelse af T om bola ud• 
kræves Amtets Tilladelse. Tilladelse til Kirke• 
koncerters Afholdelse maa ikke meddeles, førend 
vedkommende kirkelige Myndigheders Samtykke 
er erhvervet. Det er forbudt offentligt at fore• 
vise levende Billeder uden den efter Lovgivningen 
dertil fornødne Tilladelse. § 35. Enhver, hvem 
Tilladelse efter de foransiaaende Bestemmelser er 
meddelt, skal efterkomme de Regler, som Politiet 
maatte give til Ordenens Overholdelse, og han er 
ansvarlig for, at de opførte Forestillinger m. v. 
ikke er af uanstændigt eller iøvrigt af strafbart 
Indhold, i hvilket Fald de kan forhyrles af Politiet. 
Det kan af Politimesteren paalægges vedkom• 
mende at udrede Betaling til særligt Politisyn. 
Det er forbudt at bekendtgøre saadanne Forestil• 
linger m. v. forinden Tilladelse til deres Afhol• 
delseer meddelt.§ 36. Ved offentlige Forestillinger 
eller andre Forlystelser skal de besøgende iagttage 
Sømmelighed og Orden. l O. K a p i t e l. O m d e n 
o ff e n t l i g e R e n l i g h e d. § 37. Politi• 
mesteren kan i Forening med vedkommende For• 
standerskab fastsætte Regler om Fejning og Rens• 
ni n g af Gader og Fortove paa Steder med by• 
mæssig Bebyggelse. § 38. Spildevand maa ikke 
ledes ud paa offentlig Vej eller i V ej ens Grøfter 
eller Rendestene ; det samme gælder Slam, Mud• 
der eller faste Urenligheder. I Tøvejr skal ved• 
kommende Ejer holde Rendestenene ophuggede. 
Naar om Vinteren glat Føre indtræder, skal of, 
fentlige Veje, saafremt det af Politiet bestemmes, 
bestrøs med Sand, Grus, Aske eller lignende af 
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1931 den tilstødende Grunds Ejer. § 39. Sne og Is 
3. Juli maa ikke fra Have eller Gaardsplads kastes ud 

paa offentlig Vej. Heller ikke maa Sne eller 
Is fra Vej, Have eller Gaardsplads kastes 
i offentlige Vandsteder. § 40. Det er forbudt 
paa offentlig Vej at henkaste Aadsler, Husaffald 
eller anden Urenlighed, og enhver, der spilder 
saadanne Ting, er pligtig straks at borttage dem. 
Ligesaa lidt maa slige Ting kastes i Vandlob eller 
andre saadanne Steder, eller i Afløbsrender eller 
andetsteds, hvorfra de kan flyde ud i Grøfter 
eller Rendestenene i offentlig Vej eller i Vandløb. 
Sundhedskommissionen kan fastsætte Udsmidnings• 
steder, hvor Husaffald eller anden Urenlighed kan 
henkastes. l l. K a p i t e l. O m S t r a f o g E r• 
s t a t n i n g. § 41. Overtrædelse af nærværende 
Vedtægt og de i Medfør af samme trufne Be• 
stemmelser behandles efter Reglerne om Politi• 
sager og straffes efter Lov Nr. 55 af 13. April 
1891 indeholdende Bestemmelser øm Politiet paa 
Færøerne, § 5. Dersom den af et Barn begaaede 
Forseelse er sket efter Befaling, Opfordring eller 
Tilskyndelse af Forældre eller andre, der træder i 
Forældres Sted, vil disse være at straffe for For• 
seelsen, hvilket ogsaa skal gælde, naar Forseelsen 
maa tilskrives de nævnte Personers Mangel paa 
behørigt Tilsyn med Barnet. Naar nogen und• 
lader at foretage, hvad der ifølge nærværende 
Vedtægt eller de i Medfør af denne trufne Be• 
stemmelser paahviler ham, kan Politiet foranstalte 
det udført eller træffe fornøden Foranstaltning til 
at forhindre, at Forsømmelsen medfører Skade. 
Omkostningerne herved bliver at udrede af den 
skyldige ; det samme gælder de Omkostninger, 
der foranlediges ved Foranstaltninger, som af 
Politiet træffes for at forhindre forestaaende eller 
standse endnu ikke fuldførte Handlinger, der ved 
eller i Henhold til Vedtægten er forbudt. § 42. 
Denne Vedtægt træder i Kraft den l. Oktober 
1931. 

15. J u li Anordn. (Nr. 198) om Indførelse af 
Matrikul og Oprettelse af Realregister for 
udskiftede Pladser paa Færøerne udenfor 
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Thorshavn. I Henhold til den Regeringen ved 1931 
§ 16 i Lov Nr. 85 af 31. Marts 1928 om Ind• 1;. Juli 
førelse af en Matrikul og Oprettelse af et Real• 
register for Thorshavn meddelte Bemyndigelse 
fastsættes herved følgende Regler om Indførelse 
af Matrilwl og Oprettelse af Realregister for ud• 
skiftede Pladser paa Færøerne udenfor Thorshavn: 
§ l. N aar en Plads er udskiftet i Henhold til 
de til enhver Tid gældende Regler, jfr. Lov Nr. 
125 af 20. April 1926, skal den som Resultat af 
Udskiftningen foreliggende Matrikulering være 
den fremtidig gældende Matrikul, der kun kan 
ændres ved Udstykning eller Sammenlægning. 
§ 2. Til Udstykning af et Matrikulnummer paa 
vedkommende Plads udkræves Approbation af 
Amtmanden. Udstykningsapprobationen, der skal 
indeholde Oplysning om de ved Udstykningen 
udiagte Adgangsveje, bliver at meddele Domme• 
ren, der paa det udstykkede Matrikulnummers 
Folio har at notere den ved Udstykningen fore• 
gaaede Forandring med Hensyn til Areal, Vejad• 
gang m. m. Intet Skøde eller andet Adkomst• 
dokument paa en Del af et Matrikulnummer, til 
hvis Udstykning Amtmandens Approbation i 
Henhold til denne Anordning udkræves, maa 
tinglæses, forinden det ved Amtets Foranstalt• 
ning er blevet forsynet med Paategning om Appro• 
bationens Dato, om Parcellens Areal og de særlige 
Forpligtelser, der maatte være knyttet til Appro• 
bationen. Ved Tinglæsningen skal fremlægges 
et af Amtmanden attesteret Udstykningskort over 
det paagældende Areal. Ligeledes maa intet Skøde 
eller andet Adkomstdokument paa en fast Ejen• 
dom eller en Del af en saadan tinglæses, forinden 
det af Forstanderskabet er blevet forsynet med 
Paategning om, at de forfaldne Skatter af J ord 
og Bygninger er betalt. Det skal derhos være 
forsynet med Paategning af vedkommende Syssel. 
mand om, at ogsaa de Ejendommen paahvilende 
Skatter til Lagtinget er betalt. Angaaende de 
Forpligtelser, der paahviler en Parcel, foretager 
Dommeren i Henhold til Paategningen paa Ad, 
komstdokumentet ved dettes Tinglæsning den 
fornødne Notering paa Ejendommens Folio. 
Ingen Del af et Matrikulnummer maa særskilt bort• 
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1931 fæstes eller for et længere Tidsrum end 10 Aar 
15. Juli bortlcjes, og intet hertil sigtende Dokument maa 

tinglæses. Bygningskommissionen maa ikke med' 
dele Tilladelse til Bebyggelse af en udstykket 
Del af et Matrikulnummer, uden at Amtmandens 
Approbation samt det attesterede Udstykningskort 
er forevist Kommissionen. § 3. Den, der ønsker 
et Matrikulnummer udstykket, har desangaaande 
at henvende sig til Amtmanden, som efter ind, 
hentet Erklæring fra vedkommende Forstanderskab 
og med fornøden sagkyndig Bistand derefter for' 
anstalter den i Anledning af Udstykningen for' 
nødne Opmaaling og Parcelskellenes Afmærkning 
i Marken med tydelige og varige Mærker, alt 
efter de Regler, der maatte blive fastsat af Land, 
bru~;sministeriet. § 4. Sammenlægning af flere Matri' 
kulnumre paa vedkommende Plads til eet Matrikul' 
nummer, saaledes at dette ikke paany maa udstykkes 
uden Amtmandens Approbation, maa ikke finde Sted 
uden Tilladelse fra Amtmanden. Forinden en 
saadan Sammenlægning tillades, skal der foreligge 
Attest fra Dommeren om, at der mellem de ting' 
læste Prioritetshavere i Matrikulnumrene har fun< 
det et Opgør Sted, hvorved Hæftelsernes Prioritet 
indbyrdes er blevet fastlagt, eller øm, at Matrikul' 
numrene er undergivet de samme Hæftelser, eller 
at kun det ene Matrikulnummer er behæftet. 
Nævnte Fastlæggelse af Prioriteterne skal ske ved 
tinglæst Paategning paa Pantebrevene. Er det i 
Øjeblikket umuligt at skaffe Paategning, eller 
nægter en Panthaver at give Paategning, kan 
Sammenlægning dog tillades, naar der enten stilles 
en efter Dommerens Skøn betryggende Sikkerhed 
for den paagældende Panterets Indfrielse, eller der 
fremskaffes Attest fra Dommeren og to af ham 
tilkaldte, paa dette Omraade særlig kyndige Mænd 
om, at Sammenlægningen ikke kan medføre nogen 
som helst Fare for Pantesikkerheden. I disse 
Tilfælde fastsættes Prioritetsforholdet af Domme' 
ren. Nærmere Regler om Tilvejebringelse af de 
i andet Stykke nævnte Attester, herunder Instruks 
for Vurderingsmændene og Regler om Betalingen 
for Attesterne, gives af Justitsministeriet. Ved 
T vangsauktion over et sammenlagt Matrikulnum' 
mer ansættes de før Sammenlægningen bestaaende 
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Servitutters, Brugsrettigheders og andre Byrders 1931 
Andel i Købesummen, hvis de ikke fuldt dækkes, 15. J u li 
ved et Skøn af Fogden under Hensyntagen til 
Forholdet mellem Værdien af den Byrderne ved' 
kommende Del af Matrikulnummeret og Værdien 
af det sammenlagte Matrikulnummer. § 5. For' 
inden Amtmanden approberer en Sammenlægning, 
skal der indhentes en Erklæring fra Forstander' 
skabet. § 6. Genparter af Matrikulens Doku, 
menter kan faas gennem Amtmanden. Betalingen 
herfor og for Parcelkorts Attestation fastsættes af 
Landbrugsministeriet. Regler for Matrikulens Ved' 
Iigeholdelse fastsættes af Landbrugsministeriet efter 
Forhandling med Amtmanden.') § 7. Dommeren 
opretter Realregister for samtlige Matrikulnumre 
for hver Plads efter nærmere Regler, der fastsættes 
af Justitsministeriet. 2) Udgifterne herved afholdes 
af Statskassen. § 8. Snarest efter, at hver af 
de i § l omhandlede Udskiftninger er endelige, 
anlægger Amtmanden ved offentlig Stævning, der 
indrykkes 3 Gange i den for Færøerne til Opta' 
gelse af offentlige Bekendtgørelser autoriserede Avis 
og i Statstidende, med 6 Maaaneders Varsel Retssag 
ved Færøernes Retmod alle og enhver, dermaatte have 
Indsigelser at fremsætte imod, at de i Matrikulen 
for vedkommende Plads anførte Ejere indføres i 
Realregistret som Ejere af i enhver Henseende 
ubehæftede Ejendomme. Det skal i Stævningen 
anføres, at den gælder alle og enhver, som mener 
at have Ejendomsret, der ikke er anført i Matri' 
kulen, Panteret, Brugsret eller servitutmæssige 
Rettigheder over fast Ejendom vedkommende Sted, 
og det skal ved Stævningen paalægges dem ved 
Møde i Retten at medbringe Adkomstdokumenter, 
Pantebreve og andre til Sagens Oplysning tjenende 
Dokumenter, der maatte være i deres Besiddelse, 
samt Genparter af disse Dokumenter, udfærdiget 
efter Regler, der fastsættes af J ustitsministeriet.Z) 
Dokumenterne skal saa vidt muligt være forsynet 
med Paategning af Udskiftningskommissionsfor' 
manden eller Sysselmanden om, under hvilket 
Matrikulnummer det i Dokumentet arnmeldte 

l) )fr. Bek. 262 af 29. Okt. 1931. 
2) J fr. Bck 24-1 af 18. Sept. 1931. 

Il-30 



466 Anordn. om Indforelse af Matrikul 

1931 Grundstykke er optaget i Matrikulen ; Bemærk< 
15. Juli ning herom skal optages i Stævningen. Det skal 

endvidere i Stævningen anføres, at Matrikulen 
med tilhørende Kort ligger til Eftersyn paa Dom• 
merkontoret. § 9. Den i forrige Paragraf om• 
handlede Retssag falder i Rette samtlige ordentlige 
Retsdage, der ligger mellem Stævningens første 
Indrykkeise og Stævnevarselels Udløb, begge 
Dage medregnet, og kan endvidere behandles af 
Dommeren paa overordentlige Retsmøder. Første 
Retsdag fremlægges Matrikulen med tilhørende 
Kort. Indsigelser fremsættes inden Retten og 
behandles af Dommeren inden Retten under TiJ, 
sigeise af alle vedkommende, derunder Amtmanden 
og Forstanderskabet Dette skal være berettiget 
til at indbringe for Retten Spørgsmaal om Servitut• 
ter, som maatte skønnes at være af almen Betydning. 
§ lO. Senest 4 U ger efter Stævnevarslets U d løb op• 
tages Retssagen til Dom. I Dommen fastsættes, at 
Matrikulen med de Ændringer, der anføres i 
Dommen, skal danne Grundlaget for Realregistret 
§ U. Ved Dommen erhverver den paagældende 
Legitimation som Ejer, Panthaver eller Indehaver 
af anden Ret over vedkommende Ejendom. Dog 
kan Dommeren forbeholde den, der har fremsat 
Indsigelse, Adgang til ved en inden 5 Maaneder 
efter Dommens Afsigelse mod den legitimerede 
anlagt Sag at faa sin Indsigelse underkastet fornyet 
Behandling ved Underretten. De saaledes forbe, 
holdte Rettigheder indføres i Realregistret med 
Tilføjelse i Anmærkningsrubrikken af Ordet 
«foreløbig». Saafremt Sag ikke er anlagt inden 
den foran fastsatte Frist, eller Rettigheden nægtes 
Anerkendelse ved endelig og upaaankelig Dom, 
udslettes Rettigheden af Realregistret. Anerken• 
des derimod Rettigheden ved saadan Dom, 
gøres der herom Anmærkning i Registeret, og 
Ordet «foreløbig» udstreges. § 12. Det skal i 
Dommen udtales, at Pantebreve, der ikke er frem• 
lagt under Retssagen, er mortificeret. § 13. Doku, 
menter, der har været fremlagt i Retssager, anlagt 
i Henhold til denne Anordnings §§ 8 og 11, maa 
ikke tilbageleveres før Ankefristens Udløb. Inden 
Tilbageleveringen skal hvert enkelt Dokument af 
Dommeren forsynes med Paategning om den i 
Dokumentet omhandlede Ejendoms Matrikulbeteg• 
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nelse og, hvis Dokumentets Indhold ikke fuldt ud 1931 
er godkendt ved Dommen, om i hvilken Udstræk, 15. Juli 
ning Indholdet er godkendt. § H. Sager, anlagt 
i Henhold til denne Anordnings §§ 8 og 11, er 
fritaget for Gebyr i første Instans. § 15. Naar 
der for en udskiftet Plads er oprettet Realregister 
i Overensstemmelse med § 7, skal der af de til 
Tinglæsning indleverede Dokumenter leveres Gen' 
parter, der opbevares efter nærmere af Justits' 
ministeriet fastsatte Regler.') Genparterne skrives 
paa Folioark, og deres Rigtighed bekræftes af 
Dommeren. For Bekræftelsen af Genparterne af 
de til Tinglæsning inleverede Dokumenter svares 
der et Vederlag af l Kr. for hvert læst og 50 Øre 
for hvert aflæst Dokument. Finder Udslettelse 
Sted i Henhold til Fuldmagt, eller skal der ved 
Aflæsning leveres Genparter af mellemliggende 
utinglæste Transporter, U dlægspaategninger eller 
andre Paategninger, svares der en Afgift af 50 
Øre for Bekræftelsen af hver Genpart af disse 
Dokumenter. Af Bekræftelsesvederlaget tilfalder 
to Trediedele Dommeren, medens en Trediedel ti], 
falder Statskassen og føres til Indtægt paa Kon' 
torholdsregnskabet. § 16. Denne Anordning 
træder i Kraft den l. Oktober 1931. 

Bek. (Nr. 200) af de i Lov Nr. 84 af 30. 17. Juli 
April 1909, Lov Nr. 28 af 30. Januar 1923 og 
Lov Nr. 59 af 14. Marts 1931 indeholdte Regler 
om kommunale Valg i Landkommunerne paa 
Færøerne. I Medfør af den Bemyndigelse, som 
er givet Justitsministeren ved § 7 i Lov Nr. 59 af 
14. Marts 1931 om kommunale Valg i Landkom' 
munerne paa Færøerne, bekendtgøres herved Lov 
Nr. 84 af 30. April 1909, ændret i Overensstem' 
melse med Lov Nr. 28 af 30. Januar 1923 og 
Lov Nr. 59 af 14. Marts 1931, som: L o v o m 
kommunale Valg i Landkommunerne 
p a a F æ r ø e r n e. § l. I Stedet for Bestem' 
meJserne i §§ 4-10 i Afsnittet om Forstander' 
skabernes Sammensætning og Valg i Lov om de 
!ærøske Landkommuners Styrelse af 28. Februar 
1872, jfr. Lov Nr. 28 af 2. Marts 1903 om For' 

l) Jfr. Bek. 2H af 18. Sept. 1931. 
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1931 andringer i nævnte Lovs § 6, træder de i nedelv 
17. Juli siaaende §§ 2-20 indeholdte Bestemmelser. § 2. 

Valgret og Valgbarhed til Forstanderskabet til· 
kommer enhver uberygtet Mand og K vinde, som 
har Indfødsret, har fyldt sit 25de Aar, ved Valgets 
Foretagelse har Bopæl i Kommunen og er Skatte• 
yder til denne samt i det Regnskabsaar, hvori 
V alge! foregaar, og i hele det umiddelbart forud• 
gaaende uden Afbrydelse har haft Bopæl i Kom• 
munen og har svaret sin til Inddrivelse ved U d. 
pantning forfaldne direkte Skat til Kommunen for 
hele det forudgaaende Kalenderaar, medmindre 
vedkommende a) nyder eller har nydt Under• 
støtteise af Fattigvæsenet, som ikke er enten efter• 
givet eller tilbagebetalt. For en Enke, fraskilt, 
frasepareret eller forladt Hustru betragtes den 
Fattighjælp, der har været ydet hendes Ægtefælle 
i Løbet af de sidste 5 Aar, og medens hun levede 
i Samliv med ham, som tillige oppebaaret af hende 
selv ; dette gælder dog ikke, naar hun i et Aar 
efter Samlivets Ophør ikke har modtaget Fattig• 
understøttelse ; b) er ude af Raadighed over sit 
Bo. Ingen kan anses som uberygtet, der ved 
Dom er fundet skyldig i en i den offentlige Me• 
ning vanærende Hanelling og ikke har faaet Æres• 
oprejsning. Ej heller kan den anses som uberyg• 
tet, der har Erhverv ved Utugt, eller som i Løbet 
af de sidste 5 Aar har været anset med Straf for 
saadant Erhverv. Den Vælger, der har Bopæl 
paa flere Steder, bestemmer selv, paa hvilket af disse 
han vil gøre sin Valgret gældende. Naar en 
Ægtemand som Familieoverhoved har svaret direkte 
Skat til Kommunen af Ægteparrets fælles eller af 
Hustruens særlige Midler, betragtes de begge som 
Skatteydere. Manelens Raadighed over Fælles• 
boet bringer ikke Hustruen ind under foranstaa• 
ende Litra b. Mand og Hustru eller beslægtede 
i op• eller nedstigende Linie maa ikke paa samme 
Tid have Sæde i Forstanderskabet § 3. For• 
standerskabets Medlemmer vælges fremtidig paa 
4 Aar, og samtlige Medlemmer afgaar samtidig. 
§ 4. Valgene i hvert Sogn ledes af et Valgnævn, 
bestaaende af 3 af Forstanderskabet aarlig valgte, 
i Sognet bosatte Vælgere. I de Kommuner, hvor 
2 eller flere Sogne i Forening skal vælge et eller 
flere Medlemmer, vælger Forstanderskabet desuden 
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et fælles Valgnævn paa 3 Medlemmer. Valg, 1931 
nævnene vælger selv deres Formænd. Til hvert 17. Juli 
Valgnævn vælger Forstanderskabet desuden 2 Supple' 
anter. Vælgere, der ikke kan undslaa sig for at 
modtage Valg til Forstanderskabet, er pligtige til 
at paatage sig Hvervet som Medlem af (eller Sup' 
pleant til) Valgnævnet og som tilforordnet Hjælper 
for samme. § 5. Med Skattelisterne for det fore' 
gaaende Aar som Grundlag affatter Sognets Valg, 
nævn i Oktober Maaned, Aaret før de ordentlige 
Valg skal foregaa, en Liste over de i Sognet bo, 
satte valgberettigede Personer. Vælgerne opføres 
med deres fulde Navn og betegnes iøvrigt saaledes, 
at Forveksling ikke kan finde Sted. Paa Listerne 
optages de Personer, som forventes at ville have 
opnaaet Valgret den l. Januar det kommende 
Aar. Personer, der ved Valglisternes Affattelse 
ikke har betalt den dem paahvilende Kommune' 
skat, medtages paa Valglisterne, men de paagæl• 
dende skal ved en endelig Berigtigelse, der fore' 
tages paa et Møde af Valgnævnet U gcclagen før 
Valgdagen, slettes af Valglisterne, saafremt Skatten 
for det forudgaaende Kalenderaar paa dette Tids, 
punkt er forfalden til Inddrivelse ved U d pantning 
og ikke - bortset fra den Del, der lovlig maatte 
være eftergivet - er betalt inden dette Møde. I 
den Bekendtgørelse, der ifølge § 6, 2. Stk., skal 
udfærdiges om Valget, skal det bemærkes, at de 
paa Valglisterne opførte Personer, saafremt de vil 
forblive paa Valglisterne, maa have erlagt den til 
Inddrivelse ved Udpantning forfaldne Kommune' 
skat for det forud for Valget gaaende Kalenderaar 
inden det Møde, der afholdes af Valgnævnet 
Ugedagen før Valgdagen. I de første l± Dage 
af November Maaned fremlægges Listerne til 
Eftersyn paa et for Sognets Beboere bekvemt Sted 
eller efter Omstændighederne paa flere Steder. 
Om Tiden og Stedet for F remlæggeisen sker B e' 
kendtgøreise med 8 Dages Varsel ved Kirkestævne 
og paa anden i Sognet brugelig Maade. IndsigeJ, 
ser imod Valglisterne fremsættes skriftlig inden 
18. November for Valgnævnet, som afgør Spørgs' 
maalet og inden December Maaneds Udgang fore' 
tager de nødvendige Rettelser i Listen og meddeler 
Klageren Underretning herom. De saaledes be' 
rigtigede Valglister gælder fra l. Januar til 31. 
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1931 December. Endvidere bliver de, som kan ventes 
17. Juli at ville opnaa Valgret i Løbet af det Aar, for 

hvilke Valglisterne skal gælde, at opføre paa en 
særskilt Liste med udtrykkelig Angivelse af Tids• 
punktet for deres Tilflytning til Kommunen, samt 
for de ikke 25.aarige af den Dag i Aaret, da de 
fylder det 25de Aar. § 6. De ordentlige Valg 
foregaar i J\1aanederne Januar-Februar. Valg• 
nævnet fastsætter Tiden og Stedet for Valgets 
Afholdelse. Valgdagen bekendtgores 6 U ger for• 
ud ved Kirkestævne og paa anden i Sognet bruge• 
lig Maade. Paa samme Maade bekendtgøres 
Stedet og Klokkeslettet for Valgets Afholdelse 
med mindst 8 Dar:es Varsel. Afstemningen begyn• 
der Kl. 10 Formiddag og varer til Kl. l Efter. 
middag, hvorefter den udsættes til Kl. 6 Efter• 
middag ; derefter fortsættes den til Kl. 8 Aften, 
og saa længe der endnu derefter melder sig Væl• 
gere for at afgive Stemmer, men sluttes, naar efter 
Kl. 8, uagtet Opfordring, ingen Vælger melder 
sig for at afgive Stemme. For Sogne, hvor det 
paa Grund af Udstrækning eller andre Naturfor, 
hold er vanskeligt for Vælgerne at samles paa eet 
Sted, kan der ved Vedtægt træffes Bestemmelse 
om, at Afstemningen skal foregaa paa to eller flere 
Steder i Sognet. Vedtægten skal indeholde Be• 
stemmelser om Kandidatlisters Modtagelse, om 
Valghandlingens Ledelse, om Stemmerum, Stemme• 
kasse og Stemmemodtagelse paa hvert Sted samt 
om Stemmernes endelige Optælling, alt i Over• 
ensstemmeise med nærværende Lovs Regler, kun 
med de Lempelser, som nodvendiggøres ved, at 
Afstemningen foregaar paa mere end eet Sted. 
Forslag til saadan Vedtægt udarbejdes af Forstan• 
derskabet saa betids, at det ved Lagtingets Aab• 
ning kan forelægges dette til Stadfæstelse. Finder 
Lagtinget Anledning til at foretage Forandringer 
i det indsendte Udkast, bliver Forstanderskabets 
Erklæring at indhente. § 7. Afstemningen sker 
i Henhold til Lister, hvorpaa bestemte 
Personer bringes i Forslag til Valg. En• 
hver saadan Kandidatliste skal være indleveret til 
Formanden for Valgnævnet inden Kl. 12 Middag 
paa 3 Ugers Dagen, forinden Valget finder Sted. 
Listen skal være underskrevet af mindst 5, højst 
10 Vælgere som Stillere, og være ledsaget af en 
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Fortegnelse over Stillerne, hvori disses Navne, 1931 
Stillinger og Bopæle er tydeligt angivne. Hvor 17. Juli 
flere Sogne skal vælge i Forening, indleveres 
Kandidatlisten til Formanden i det fælles Va]g, 
nævn, som, efter at Listen er godkendt, sender 
Afskrift af denne til Valgnævnene i de enkelte 
Sogne. Den Stiller, som indleverer Listen, har 
Ret til paa en af ham medbragt Afskrift af Listen 
at faa Formandens Tilstaaelse for, at og naar 
Listen er indleveret. En Kandidatliste kan inde, 
holde færre N avne end det Antal Repræsentanter, 
der skal vælges; derimod er den ugyldig, hvis 
den indeholder flere Navne. Kandidaterne skal 
være saa bestemt betegnede ved Navn, Stilling eller 
Bopæl, at der ikke kan finde Forveksling Sted 
med nogen anden valgbar Person. Er nogen af 
de paa Listen opførte Kandidater ikke valgbar, 
eller er han saa utilstrækkelig betegnet, at Valg; 
nævnet ikke kan skønne, til hvilken valgbar Per' 
son der sigtes, udstryges hans N av n af Listen. 
Saafremt Valgnævnet (det fælles Valgnævn) finder 
Grund til at erklære en Kandidatliste for ugyldig 
eller til at stryge noget Navn af Listen, skal dets 
Kendelse tilføres Valgbogen. En Udskrift af 
Kendelsen skal før Valgets Begyndelse meddeles 
de1i Stiller, som har besørget Indleveringen. De 
af Valgnævnet godkendte Kandidatlister mærkes 
hver med sit Bogstav (A., B., C. o. s. v.), og 
paa hver Liste sættes Nummer (1. 2. 3 o. s. v.) 
foran Kandidaternes Navne i den Rækkefølge, 
hvori de af Stillerne er opførte. Mindst 3 Dage 
før Valget bekendtgøres Kandidatlisterne ved 
Kirkestævne eller paa anden brugelig Maade. F o r 
saa vidt der til Formanden for Valgnævnet til den 
i 2. Stykke foreskrevne Tid kun er indleveret een 
gyldig Kandidatliste, betragtes de paa samme op' 
førte Kandidater som valgte uden Afstemning. 
§ 8. Valgnævnet tilvejebringer til Brug ved VaJ, 
gel Stemmesedler og dertil passende Konvolutter 
i fornødent Antal. De saaledes tilvejebragte 
Stemmesedler og Konvolutter skal alle haves til 
til Stede ved Valget. Afstemningen foregaar ved 
Afgivelse af saadanne Stemmesedler, indlagte i de 
dertil hørende Konvolutter. Stemmesedlen skal 
i tydeligt Tryk eller Stempel indeholde Betegne!' 
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1931 serne «Valgliste A», «Valgliste B», «Valgliste C» 
17. Juli o. s. v. i saa mange Linier, som der er Kandidat• 

lister; hver Valgbetegnelse skal staa i en Linie 
for sig, og hver to Valgbetegnelser skal være ind• 
byrdes adskilte ved en vandret Streg. Intet andet 
Ord eller Bogstav og intet Navn, T al eller Tegn 
maa være paaført nogen Stemmeseddel enten ved 
T ryk eller ved Skrift eller paa anden Maade. 
Konvolutterne skal være uigennemsigtige og saa• 
ledes tildannede, at de helt dækker den indlagte 
Stemmeseddel. Paa hver Konvolut skal være 
trykt eller stemplet Valgets Aar og Dag. Intet 
andet N av n, Ord, Tal eller Tegn maa være paa• 
ført nogen Konvolut enten ved T ryk eller ved 
Skrift eller paa anden Maade. Valgnævnet ti], 
vejebringer endvidere en Stemmekasse og et 
Stemmerum af den nedenfor angivne Beskaffenhed 
eller, hvis flere behøves, det fornødne Antal deraf. 
Stemmerummet skal være et ved Opstilling 
eller Ophængning dannet Rum af saadan Beskaf, 
fenhed, at en Mand kan staa oprejst deri uden at 
kunne ses af nogen udenfor Rummet værende 
Person. Stemmerummet skal være tilstrækkelig 
lyst til, at Skrift tydeligt kan læses derinde; det 
skal være forsynet med almindelig sort Blyant 
og en fast Plade til Underlag ved Skrivning. 
Stemmekassen skal være aflaaset og saaledes ind• 
rettet, at ingen Stemmeseddel kan udtages af den, 
uden at Kassen aabnes. § 9. Paa Valgstederne 
skal fra Valghandlingens Begyndelse Kandidatlis• 
terne findes opslaaede tryk te eller tydelig skrevne 
og mærkede med deres Bogstav. Ligeledes skal 
der findes opslaaet en af Amtet affattet, trykt 
Vejledning for Vælgerne, indeholdende det væsen t• 
lige af de i nærværende Lovs §§ 6-16 indeholdte 
Bestemmelser. § 10. Valghandlingen aabnes af 
Formanden med at bekendtgøre Navnene paa 
Valgnævnets Medlemmer, det Antal Medlemmer, 
der skal vælges, og de i Henhold til § 7 mod, 
tagne Lister; han foreviser den Kasse, hvori 
Stemmesedlerne skal nedlægges, saaledes at det 
kan ses, at den er tom. U n der Tilsyn af Valg• 
nævnets Formand føres en Valgbog, der skal være 
autoriseret af Forstanderskabet I Valgbogen op• 
tegnes det væsentlige af, hvad der vedrører Valg• 
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handlingen, navnlig Antallet af indleverede Lister 1931 
og Navnene paa hver Listes Kandidater i den paa 17. Juli 
Listen opførte Orden. Tallet af de til Brug ved 
Valget tilvejebragte Stemmesedler og Konvolutter, 
Tallet af afgivne gyldige Stemmesedler, Tallet af 
afgivne ugyldige Stemmesedler, Tallet at Stemmer 
paa hver Kandidatliste samt Navnene paa de 
valgte Kandidater med vedføjet Listebdegnelse. 
Efter Valgets Afslutning opbevares Valgbogen af 
Valgnævnet. § 11. Til Valgmødet staar Adgan• 
gen aaben for enhver, dog at Valgnævnet kan 
bestemme, at der i det Værelse, hvori et eller 
flere Stemmerum er anbragte, ikke under Afstem• 
ningen, foruden de derved ansatte Valgnævns• 
medlemmer, maa opholde sig andre end de med 
Afgivning af Stemme sysselsatte og de paa Ad• 
gang til Stemmegivning ventende Vælgere, hvilke 
sidstnævntes Tal kan begrænses efter, hvad Orde• 
nen kræver, samt Kandidaterne og 2 Stillere for 
hver Liste. De tilstedeværende er pligtige til at 
rette sig efter Formandens nærmere Bestemmelser. 
V æ l gerne fremtræder efterhaanden, som de selv 
vil, og som der bliver Lejlighed til at modtage 
deres Stemmesedler. Efter at Valgnævnet har 
forvisset sig om, at den fremtrædende er den, han 
opgiver at være, og at han staar opført paa Valg• 
listen, erholder Vælgeren en Stemmeseddel og 
dertil hørende Konvolut og gaar ind i Stemme• 
rummet, hvor ingen andre maa være til Stede. 
Her sætter han paa Stemmesedlen et Kryds ved 
Bogstavet for den Liste, som han vil stemme paa, 
og lægger Stemmesedlen i Konvolutten, hvorefter 
han straks gaar ud af Stemmerummet og leverer 
Konvolutten med den indlagte Stemmeseddel til 
Formanden, som i Vælgerens Paasyn nedlægger 
Konvolutten i Kassen uden at undersøge dens Ind• 
hold. Et af Valgnævnets Medlemmer gør i 
Valglisten Bemærkning ved hver Vælger, der har 
afgivet sin Stemmeseddel, og et andet af Valg• 
nævnets Medlemmer optegner i fortløbende Række 
de samme Vælgeres Løbenummer og Navn. En• 
hver Vælger, der vil deltage i Valget maa person• 
lig møde. Ifald en Stemmeseddel eller Konvolut 
efter Udlevering til Vælgeren, men inden Ned• 
lægning i Stemmekassen, findes ubrugelig eller 
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1931 bliver af Uagtsomhed ubrugeliggjort, kan den paa• 
17. Juli gældende Vælger gaa tilbage til Stemmelisteføre• 

ren og, naar han tilfredsstillende forklarer det 
skete og tilbageleverer saavel Stemmeseddel som 
Konvolut, fa a dem ombyttede. Ifald en V æ! ger 
fremfører for Valgnævnet, at han ikke er i Stand 
til at foretage Afstemningen paa den foreskrevne 
Maade, og Valgnævnet skønner, at det saaledes 
fremførte er rigtigt, skal et dertil særligt udvalgt 
Medlem af Valgnævnet eller en dertil af Valg• 
nævnet særlig tilforordnet Vælger yde den paa• 
gældende Vælger fornøden Bistand ved Stemme• 
givningen, hvorved da tillige de nødvendige Lem• 
pelser i den foreskrevne Fremgangsmaade maa 
foretages. § 12. Naar ingen Vælger mere efter 
Kl. 8 (jfr. § 6), uagtet Opfordring forlanger at 
afgive sin Stemmeseddel, erklæres Stemmegivnin• 
gen for sluttet, dog at Valgnævnets Medlemmer 
og de andre valgberettigede Medhjælpere ved 
Valget umiddelbart derpaa har Ret til at afgive 
deres egne Stemmer. Ingen Vælger, som har 
afgivet Stemme, skal være pligtig for Retten i 
nogen Sag at opgive, hvem han har stemt paa. 
Intet Medlem af Valgnævnet eller nogen anden, 
som ifølge § Il har Ret til at være til Stede i 
det Værelse, i hvilket Stemmesedler modtages, 
maa under Afstemningen give nogen V æ l ger Raad, 
Anvisning eller Opfordring med Hensyn til, paa 
hvilken Liste han skal stemme. Ej heller maa 
nogen af dem nogen Sinde give nogen anden 
Underretning om, hvad han paa Stemmestedet 
maatte have erfaret med Hensyn til, hvilken Kan• 
di dat en Vælger har givet sin Stemme. Over• 
trædeise af nogen af disse Bestemmelser straffes 
med Fængsel, ikke under 4 Ugers simpelt Fæng• 
sel. Det er forbudt gennem Partibureauer 
eller paa anden Maade at føre systematisk Kon• 
tro! med, at Vælgerne møder og afgiver Stemme. 
Overtrædelse heraf straffes med Bøder fra 100 til 
1000 Kr. Sagerne herom behandles som Politisager. 
Bøderne tilfalder Sognets kommunale Understøt• 
telseskasse. § 13. Stemmeoptællingen foregaar 
offentlig. Den finder Sted straks efter Stemme• 
givningens Slutning. Er Afstemningen foretaget 
paa mere end eet Sted, bliver efter den Optælling, 
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der foretages paa hvert Valgsted, samtlige benyt• 1931 
!ede og ubenyttede Stemmesedler og Konvolutter 17. Juli 
tillige med en Udskrift at Valgbogen straks at 
forsegle og indsende til det fælles Valgnævn (§ 1), 
som Sde Dagen efter Valgdagen foretager den 
endelige Optælling i et offentligt Mode. § 14. 
Ved Stemmeoptællingen aabner Valgnævnets For• 
mand Kassen. udtager Stemmesedlerne een for een 
af Konvolutterne og oplæser dem lydelig, hvor• 
efter de henlægges og samles paa eet Sted. En 
Stemmeseddel er ugyldig, hvis der er stemt paa 
andet end en af Kandidatlisterne. Indebolder en 
Konvolut flere end en Stemmeseddel, er dens 
Indhold ugyldigt. En Stemmeseddel er endvidere 
ugyldig, l) naar det ikke med Sikkerhed fremgaar, 
hvilken af Listerne Vælgeren har villet give sin 
Stemme, 2) naar Beskaffenbeden af Stemmesedlen 
eller den Konvolut, der har omgivet den, giver 
Grund til at antage, at Stemmesedlen ikke er en af 
en Stemmelistefører udleveret og i et Stemmerum 
mærket Stemmeseddel, 3) naar der paa Stemme• 
sedlen eller Konvolutten findes skrevet, tegnet eller 
paa anden Maade anbragt noget, hvorved det 
findes forsætlig tilkendegivet, hvem den stemmende 
er, eller der overhovedet ved en Behandling, som 
kun kan antages at være foretagen af Vælgeren, 
findes forsætlig at være givet Stemmesedlen et 
Særpræg. Efterhaanden, som Stemmesedlerne op• 
læses af Formanden, optegner Medlemmerne af 
Valgnævnet, hvor mange Stemmer der falder paa 
hver af Listerne. Efter at alle Stemmesedlerne er 
oplæste, meddeler den ene af Listeførerne lydelig 
de paa hans Liste optegnede Stemmetal, og den anden 
Listefører ligeledes lydelig om de stemmer overens 
med de paa hans Liste gjorte Optegnelser. Viser 
der sig nogen U overensstemmelse, gennemgaas 
Stemmesedlerne paany til Berigtigelse af den ind• 
løbne Fejl. Endelig optælles samtlige Stemme• 
sedler, og Tallet sammenholdes med den ifølge § 
11 førte Fortegnelse over de Vælgere, der har 
afgivet Stemmeseddel. § 15. Efter at Valgnævnet 
har forvisset sig om, at Valghandlingen er fore• 
gaaet paa lovlig Maade, sammenlægges alle de for 
hver Kandidatliste afgivne Stemmer. H ve r Listes 
Stemmetal deles derefter med l, 2, 3 o. s. v., ind• 
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1931 til hver Liste er delt med et Tal saa stort som 
17. Juli det Antal Medlemmer, der i det højeste kan 

blive den til Del. Det største af de saaledes 
fremkomne Delingstal giver den Liste, hvilken 
det er tilfalde!, Ret til Medlem Nr. l, det 
næststørste Delingstal giver den Liste, det er til• 
faldet, Ret til Medlem Nr. 2 og saaledes frem• 
deles, indtil alle Medlemmer er valgte. Er Delings• 
tallene lige store, gør Lodtrækning Udslaget. Af 
hver enkelt Liste udtages de valgte Medlemmer 
efter den Orden, hvori de paa Listen er opførte ; 
Navne paa dem, der allerede er valgt paa anden Liste, 
overstreges. Er en Kandidatliste udtømt, naar der 
tilkommer den en Repræsentant, tages denne af 
den Liste, som derefter har det højeste Tal. Valg' 
nævnets Formand indberetter Valgets Udfald til 
Forstanderskabet og meddeler de valgte Under• 
retning om deres Valg. I samtlige Kommuner 
bliver Stemmesedlerne efter Valget at indpakke og 
forsegle af Valgnævnet; de gyldige, de ugyldige, 
de ombyttede og de ikke udleverede Stemmesed. 
ler holdes hver for sig i særskilte Pakker med 
tydelig Paaskrift om deres Indhold. Pakkerne 
afgives til Forstanderskabet, der opbevarer dem, 
indtil Ankefristen er udløbet, eller Klage over 
Valget er endelig afgjort; derefter skal de tilintet' 
gøres. § 16. Saafremt kun een skal vælges, 
afgøres Valget ved simpelt Flertal; Kandidaterne 
stilles til Valg efter Reglerne i § 7. Paa hver 
Stemmeseddel skal, naar flere Kandidater er an• 
meldte, deres Navne, opførte i Bogstavfølge, være 
tydelig trykte eller stemplede over hverandre, 
indbyrdes adskilte ved en vandret Streg mellem 
hver to Navne. Naar kun een Kandidat er an' 
meldt, erklærer Valgnævnet denne for valgt uden 
Afstemning. Med Hensyn til Afstemningen og 
Stemmeoptællingen etc. gælder iøvrigt de ovenfor 
givne Regler. I Tilfælde af Stemmelighed afgores 
Valget ved Lodtrækning. § 17. De paa en 
Liste ved et almindeligt Valg opførte Kandidater, 
der ikke erklæres for valgte, betragtes som Sup• 
pleanter for de valgte af samme Liste i den Række• 
følge, i hvilken de er opførte paa Listen, og træ• 
der i den angivne Orden i Stedet for de valgte 
som Medlemmer af vedkommende Forstanderskab, 
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hvis nogen af disse i Valgperiodens Løb maatte 1931 
afgaa ved Døden eller udtræde af Raadet. Viser 17. Juli 
det sig ved indtrædende Ledighed, at der ikke 
efter den angivne Regel kan ske Besættelse af 
den ledige Plads som Medlem, vil der være at 
afholde Udfyldningsvalg, medmindre Forstander• 
skabet enstemmig beslutter, at saadant Valg ikke 
skal afholdes. Saafremt der i Medfør af foran• 
staaende vil være at afholde Udfyldningsvalg, 
berammer Forstanderskabet den Dag, paa hvilken 
Valget skal finde Sted ; Bekendtgørelse herom 
udfærdiges af Forstanderskabet paa den i § 6 
foreskrevne Maade. Er der i Medfør af § 5 som 
Følge af ordentligt Valgs Afholdelse affattet Lister 
over de valgberettigede i Kommunen, og Tiden 
for disse Listers Gyldighed (jfr. § 5, 5. Stk.) 
endnu ikke er udløbet paa det Tidspunkt, da det 
overordentlige Valg skal finde Sted, afholdes 
Valget paa Grundlag af disse Valglister. Er der, 
naar Valg ifølge 2. Stk. skal afholdes, ikke affat• 
tet Valglister som Følge af ordentligt Valgs Af, 
holdeise - eller kan det overordentlige Valg ikke 
berammes til Afholdelse inden Udløbet af Tiden 
for disse Listers Gyldighed -, vil der, saa snart 
Dagen for det overordentlige Valgs Afholdelse 
er fastsat af Forstanderskabet, være at udarbejde 
nye Valglister over samtlige valgberettigede i 
Kommunen. Paa disse Lister optages de Personer, 
der senest paa den til Valgets Afholdelse fastsatte 
Dag vil have opfyldt de i § 2 fastsatte Betingelser 
for Valgret. De omhandlede Lister fremlægges 
til Eftersvn i vedkommende Kommune - under 
lagttagels~ af Forskrifterne i § 5 - i et Tidsrum 
af 14 Dage. Med Hensyn til Fremsættelse af 
Indsigelser mod Listerne og Paakendelse af disse 
Indsigelser gælder Forskrifterne i § 5, dog saaledes 
at Indsigelser skal fremsættes senest 5te Dagen 
efter Udløbet af den Tid, hvori Listerne ligger frem• 
m e, og at den endelige Berigtigelse af Listerne skal ske 
senest 5te Dagen efter Indsigelsesfristens Udlo b. Lag• 
tinget kan dog tillade Afvigelse fra de for Listernes 
Fremlæggelse til Eftersyn, Berigtigelse m. v. fast• 
satte Tidsfrister. § 18. Enhver, der er valgbar 
til Forstanderskabet, er pligtig til at modtage Valg 
til samme i to efter hinanden følgende Valgperioder, 
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1931 medmindre han har opnaaet en Alder af 60 Aar 
17 . .J u li eller ifølge sin Helbredstilstand eller deslige maatte 

have anden skellig Grund til at ønske sl'g fritaget 
for Valget, hvilket afgøres af Valgnævnet eller, 
for saa vidt han maatte være utilfreds med dettes 
Afgørelse, af Forstanderskabet Den, som har 
noget at anke onr ved den foregaaende Valg, 
handling eller i Anledning af de under samme 
afsagte Kendelser, maa, for at hans Anke kan 
komme i Betragtning, indgive sin Besværing 
skriftlig til Forstanderskabet inden 8 Dage efter, 
at Valghandlingen har fundet Sted. Inden en 
Maaned efter Besværingens Indgivelse afgør For' 
standerskabet da Sagen, efter at Valgnævnet har 
haft Lejlighed til at afgive sin Erklæring derover. 
Forstanderskabets Kendelse kan inden 14 Dage 
efter dens Afsigelse indankes til Lagtinget. Naar 
ordentlige Valg er foretagne, fratræder de ældre 
Medlemmer af Forstanderskabet først ved Regn' 
skabsaarets Udgang. Hvis et Medlems Valg ved 
den derom endelig tagne Beslutning forkastes, 
eller vedkommendes Vægring ved at modtage 
Valg erkendes berettiget, betragtes hans N av n 
som ikke opført paa den paagældende Kandidat' 
liste, og den af de øvrige Kandidater, som under 
denne Forudsætning vilde have været gyldig valgt, 
erklæres derefter for Medlem. N a ar i de anførte 
Tilfælde den nævnte Fremgangsmaade ikke kan 
finde Anvendelse, bliver Omvalg snarest muligt at 
foretage. § 19. Kommer et Medlem af Forstan' 
derskabet i et Tilfælde, der ifølge § 2 udelukker 
ham fra Valgret og Valgbarhed, udtræder han af 
Forstanderskabet Er Forhindringen forbigaaende, 
kan han efter Forstanderskabets Beslutning mid' 
lerticlig fritages for Forretningerne, indtil Forhin' 
dringen er ophørt. Finder et Medlem sig beføjet 
til inden Udløbet af den Tid, for hvilken han er 
valgt, at forlange sig fritaget for denne Post, kan 
Forstanderskabet bevilge hans Andragende. Er 
Medlemmet ikke tilfreds med Forstanderskabets 
Afgørelse, kan det indbringe Spørgsmaalet for 
Lagtinget. § 20. Alle af Valgene flydende Om• 
kastninger udredes af vedkommende Kommune. 
Bestaar Kommunen af to eller flere Sogne, for' 
deles Omkostningerne paa disse efter deres FolketaL 
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Anordning (Nr. 218) om Ændring i An• 1931 
ordning af 16. Januar 1912 angaaende for• 22. Juli 
skellige Forhold vedrørende Folkeskolen i 
Bygderne paa Færøerne. (Indføjet i Anordn. af 
1912). 

Bek. (Nr. 244) vedrørende Indførelse af 18. Sept. 
Matrikul og Oprettelse af Realregister for 
udskiftede Pladser 'paa Færøerne udenfor 
Thorshavn. I Henhold til §§ 4, 7, 8 og 15 i 
Anordning Nr. 198 af 15. Juli 1931 om Indførelse 
af Matrikul og Oprettelse af Realregister for ud• 
skiftede Pladser paa Færøerne udenfor Thors' 
havn fastsætter Justitsministeriet herved følgende. 
U s k a d e l i g h e d s a t t e s t e r. § l. (Paragraf, 
fens L, 2., 3. og 4. Stk. er af samme Indhold som 
§ l i Anordn. af 22. Juni 1928 gældende for 
Thorshavn.) - - - Vurderingsmændene har ti], 
lige om fornødent Krav paa Befordring. R e a l ' 
r e g i s t r e t. § 2. I Realregisteret har hvert 
Matr. Nr. sit Blad. Bladene samles i Bind, saa• 
ledes at Sysselinddelingen er afgørende for, hvilke 
Bygder der anbringes i samme Bind. Bladene 
anbringes i Nummerorden inden for samme Bygd. 
- - - Paa Ejendomsbladets anden Side opføres 
den til Ejendommen hørende Andel i Udmarken 
(l·laugen). - - - Naar nye Trøer indtages af 
Haugen, skal Adkomsterne paa disse, forinden de 
kan modtages til Tinglæsning, have Paategning af 
Amtet om, under hvilket Tronummer Arealet skal 
optages i Realregisteret Disse T rønumre indsæt• 
tes efter Matrikulnumrene i samme Bygd, og naar 
endelig Opmaaling og Matrikulering sker ved 
Landinspektør, afløses .de af Matrikulnumre. -
- - (!øvrigt er Paragraffen af samme Indhold 
som § 2 i Anordn. af 22. Juni 1928). § 3. 
- - (Af samme Indhold som § 3 i Anordn. af 
22. Juni 1928). Genparter. §§ 4-5.--
(Af samme Indhold som §§ 4-5 i Anordn. af 
22. Juni 1928). § 6. Denne Bekendtgørelse træ• 
der i Kraft den l. Oktober 1931. 

Anordn. (Nr. 250) om Ændring i Anordn. 14. Okt. 
Nr. 545 af 4. Okt. 1919 om Embedslægevæse• 
nets Ordning paa Færøerne. (Jfr. Anordningen 
af 1919 § 19). 



480 Bek. om .t't:ndr. i Valgdistrikterne 

1931 Bek. (Nr. 251) om Ændring i den i Ju' 
17. Okt. stilsministeriets Bekendtgørelse Nr. 294: af l. Okt. 

1930 indeholdte Fortegnelse over Valgdistrik• 
terne paa Færøerne. I Medfør af § 17 i Lov Nr. 
127 af 28. April 1916 om Folketingsvalg paa Fær• 
øerne, jfr. § 3 i Lov Nr. 124: af 28. Marts 1923 
om Færøernes Lagting, godkender Justitsministeriet 
herved efter Indstilling fra Færøernes Lagting, at 
der oprettes særlige Valgsteder i Hattervig i Nor• 
derøernes Syssel omfattende Bygden Hattervig, i 
Øre i Østerø Syssel omfattende Bygderne Øre og 
Ørebakke, i Kolter i Sydsiromø Syssel omfattende 
Bygden Kølter og i Dal i Sandø Syssel omfat• 
!ende Bygden Dal. 

29. Okt. Bek. (Nr. 262) om Udførelse af Udo 
stykninger og Sammenlægninger og om Ved• 
Iigeholdelse af Matrikulen for udskiftede 
Pladser paa Færøerne udenfor Thorshavn. 
I Henhold til §§ 3 og 6 i kgl. Anordning af 15. 
Juli 1931 om Indførelse af Matrikul og Oprettelse 
af Realregister for udskiftede Pladser paa Fær• 
øerne udenfor Thorshavn fastsætter Landbrugs• 
ministeriet herved efter stedfunden Forhandling 
med Amtmanden følgende Regler: l. Den som 
Resultat af Udskiftning af en Plads i Henhold til 
de til enhver Tid gældende Regler, jfr. Lov Nr. 
125 af 20. April 1926, udarbejdede Matrikul med 
dertil hørende Matrikulskort skal holdes vedlige, 
saaledes at de af Amtmanden approberede Æn• 
dringer i Ejendomsgrænser, Matrikulsbetegnelse, 
Vejforhold m. m. ved Amtets Foranstaltning vil 
være at overføre paa Matrikulskortet og at ind, 
føre i Matrikulen. Til Udførelse af de med Ma• 
trikulens Vedligeholdelse nødvendige Arbejder be• 
myndiges Amtmanden til at anvende en Land• 
inspektør eller en Person, der er godkendt som 
Udskiftningsformand. 2. Hvis et Matrikulsnum• 
mer ønskes udstykket, maa Vedkommende til 
Amtet indsende Begæring om Udstykning, skre• 
vet paa en ved Amtets Foranstaltning fremstillet 
trykt Formular. Paa tilsvarende Maade forholdes 
med Hensyn til Begæring om Sammenlægning. 
3. Den af Amtmanden antagne Landinspektør 
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(Udskiftningsformand) indvarsler herefter Sagens 1931 
Parter til at møde for at paavise de paatænkte 29. Okt. 
nye ParcelskeL 4. Alle Parcelskel afmær• 
kes solidt og varigt, medmindre Skellet alle• 
rede er betegnet i Marken med varigt Hegn, Sten• 
dige, Grøft o. l. Til Afmærkning anvendes ned• 
gravede Sten (Cementsten eller lange firkantede 
tilhuggede Natursten), galvaniserede Jernrør, borede 
Huller i Klippe eller i større jordfaste Stenblokke, 
eller andre efter Forholdene egnede Grænsemær ker. 
For saa vidt der anvendes Egepæle, maa disse 
mærkes med en indbrændt Krone, der anbringes 
med et af Landbrugsministeriet godkendt Brænde• 
jern. 5. Saavel Ejer som Køber maa afgive skrift• 
lig Erklæring om, at de er enige om de nye Skel, 
saaledes som disse er afsat i Marken, og om even• 
tueile nye Adgangsveje. Naar der udlægges en 
Adgangsvej over et andet M a tr. N r. end det, der 
er Genstand for Udstykning, maa der endvidere 
fremskaffes skriftlig Erklæring fra Ejeren af det 
paagældende Matr.•Nr. om, at han samtykker i, 
at Vejen føres over hans Jorder, og at den op• 
tages i Matrikulens Dokumenter. 6. Efter Af· 
mærkningen indmaales Skellene; Indmaalingen 
maa være knyttet til de ved Udskiftningen be. 
nyttede Fikspunkter eller til andre faste, skarpt 
betegnede Punkter paa begge Sider af de nye Skel 
og maa være saa omfattende, at der tilvejebringes 
Sikkerhed for, at disse Skel kan overføres "paa 
Matrikulskortet under behørigt Hensyn til dettes 
Maalestoksforhold (herunder ogsaa Indkrympning). 
Eventuelle nye Adgangsveje indmaales i en saa• 
dan Udstrækning, at de bringes i Forbindelse 
med allerede paa Matrikulskortet overførte Veje. 
Til direkte Maaling af Linier benyttes Staalbaand. 
Lærredsbaandmaal maa kun undtagelsesvis be• 
nyttes og i intet Tilfælde til Maaling af Linier over 
20 m. Maalene angives med en N ø jagtighed af 
Tyvendedele af Meter, altsaa med to Decimaler, 
hvoraf den sidste kan være O eller 5, og de ind• 
føres i J\1aalebog eller anføres paa Maaleblade af 
Størrelse 12,5 X 20 cm eller Mangefold deraf. 
De senere under Punkt 12 omtalte Kopier af 
Maaleblade, der skal følge med Ansøgning om 
Udstykning, kan være Afskrift af Maalebogen, 

11-31 
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1931 Gennemskrift af Maalebladet eller en ad mekanisk 
29. Okt. Vej fremstillet Kopi af dette. Med Hensyn til 

tekniske Enkeltheder ved Opmaalingen gaas frem 
efter Professor H. V. Nyholm «Opmaalingslære 
til Brug ved Landinspektørelevernes Undervisning 
i Landmaaling». 7. Som Grundlag for Vedlige• 
holdelsen benyttes en Genpart af Matrikolen 
(M a t r i k u I s p r o t o k o l) og en Protokol (F o r• 
a n d r i n g s p r o t o k o 1), hvori alle Forandrin• 
ger med Hensyn til Matrikulsnumre, Areal m. v. 
indføres, samt et Sæt af de af Landbrugsmini• 
steriet udfærdigede trykte Kopier af Matrikuls• 
kortene (Arbejdskort). 8. Hver af de ved 
en Udstykning fremkomne Parceller gives særskilt 
Matr.•Nr. Første Gang et Matr.•Nr. (f. Eks. 
Matr.•N r. 3) udstykkes, betegnes den ene Parcel 
- som Regel den Parcel Ejeren beholder - ved 
det oprindelige Nr. vedføjet Litra «a» (3 a), og 
hver af de fraskilte Parceller betegnes ved det op• 
rindelige Nummer vedføjet et af de næstfølgende 
Litra i Alfabetet (3 b, 3 c, 3 d o. s. v.). Ved 
Udstykning af et Matr.•Nr. (f. Eks. 3 c), der alle. 
rede har faaet tildelt et Litra, beholder den ene 
Parcel, jfr. ovenfor, dette Litra (3 c), medens de 
fraskilte Parceller faar de næstfølgende Litra efter 
det sidst benyttede Litra for vedkommende op• 
rindelige Nummer (f. Eks. 3 e, 3 f). Naar Alfa• 
betels sidste Bogstav (ø) er benyttet for vedkom• 
m ende oprindelige Nummer, fortsættes med a a, 
ab, ae, o. s. v. til aø, derefter med ba, bb, o. s. v. 
9. Da offentlige Gader og Veje og offentlige Vand• 
løb i Matrikolen alene betegnes ved Litra, skal 
der ved Deling af Matr,,Nre. som Følge af Atv 
læg eller Regulering af offentlige Gader, Veje, 
Vandløb eller lign. ikke gives de derved udskilte 
Arealer selvstændige Matr.•N re., saafremt U dskil· 
lelsen sker ved Ekspropriation eller lignende, men 
de paagælclencle Arealer betegnes alene med Litra. 
Ved Regulering henlægges Arealet uneler det til• 
grænsede allerede ved Litra betegnede Areal, og 
ved nye Anlæg benyttes det første Litra i Litra• 
rækken efter det sidst benyttede for saadanne 
offentlige Arealer. Sker Deling af et med Litra 
betegnet offentligt Areal i Anledning af Af, 
staaelse til privat Ejer, faar den afstaaecle Par• 
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cel et nyt Matr.•Nr., nemlig det første i Tal• 1931 
rækken efter det sidst benyttede Nummer. 10. 29. Okt. 
Arealberegning af Parceller under 0,5 ha, der fra• 
skilles til Byggegrunde eller har en J ordværdi 
svarende hertil. bør saa vidt muligt foretages efter 
Maal tagne i Marken. For hver Parcel udføres 
iøvrigt en Dobbeltberegning af Arealet. Med 
Hensyn til den tilladelige Forskel henvises til 
H. V. Nyholms Opmaalingslære. Skattemarke• 
tallets Fordeling foretages af Landinspektoren 
(Udskiftningsformanden) i Forhold til Parceller• 
nes boniterede Areal, jfr. § 69 i Lov Nr. 125 af 
20. April 1926 og Landbrugsministeriets Regle• 
ment for Ansættelse til Skattemarker ved U dskift• 
ning paa Færøerne af 25. Juni 1928. 11. For 
hver enkelt Sag udfærdiges et H o v e d u d s ty k· 
n i n g s k o r t over den Lod, der udstykkes, samt 
et specielt U d s t y k n i n g s k o r t over hver af 
de Parceller, der ønskes fraskilt. Til Kortene skal 
bruges Tegnepapir af Stofklasse I, Styrkeklasse 
!li, i Format 21 X 34 cm eller Mangefold deraf. 
Paa H o v e d u d s t y k n i n g s k o r t e t skal ældre 
Skel m. m. tegnes med sort Tusch, og ældre 
Matr.•N r., paaskrives med sort Tusch, medens 
Ændringer med Hensyn til Ejendomsgrænser, 
Matr.•Nre., Vejgrænser m. m. vises med rødt Tusch. 
Nye Veje farvelægges med Kromgult (Jaune de 
chrome clair), medens ældre Veje farvelægges 
som paa Matrikulskortet med brun Farve (Terre 
de Sienne brulee). Paa Kortet anføres de 
enkelte Parcellers geometriske og boniterede 
Arealer med sort Tusch. I Korttitlen skal findes 
Oplysning om, hvilket Matr .• Nr. Kortet omfatter, 
samt angives Bygd, Sogn, Syssel og Amt. Lige• 
ledes maa det paa ethvert Kort anføres, at det er 
en Kopi af Matrikulskortet, samt hvornaar og i 
hvilken Anledning det er udfærdiget. Paa det 
s p e c i e Il e U d s t y k n i n g s k o r t anføres med 
rødt i Korttitlen det Matr .• Nr. med Litra, som 
Parcellen vil faa tildelt efter Approbationen. End• 
videre skal anføres Parcellens geometriske Areal 
med udtrykkelig Oplysning om, hvorvidt dette er 
beregnet efter Kortet eller efter Opmaaling i 
Marken, samt det Parcellen tildelte Skattemarketal. 
Forsaavidt der indenfor Parcellens Areal findes 
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1931 Veje, der er til Brug for andre end Ejeren, maa 
29. Okt. Arealet af disse Veje særskilt angives. Købers 

Navn angives paa det specielle Udstykningskort 
foroven til højre over Rammen. Alle Kort skal 
være forsynet med Nordpil og Maalestok. Kor• 
tene underskrives af den af Amtmanden antagne 
Landinspektør (Udskiftningsformand). 12. An• 
søgning om Approbation, der indsendes til 
Amtmanden, skrives paa Papir i Propatriaformat 
(21 x 34 cm) og skal indeholde Oplysning om, 
hvilken Anvendelse der tænkes gjort af Parcellerne, 
og om Sælgers og Købers Navne. Med Ansøg• 
ningen skal følge Hovedudstykningskortet, de 
specielle U dstykningskort, en Kopi af Maalebladct, 
den under Punkt 5 omhandlede Erklæring fra 
Parterne om de nye Skel, eventuelt Erklæring om 
Ordning af Adgangsforholdene til Parcellerne. 
13. Den af Amtmanden antagne Landinspektor 
(Udskiftningsformand) overfører derefter For• 
andringerne paa Matrikulskortet (Arbejdskortet) 
og indforer dem i Forandringsprotokollen. Paa 
det Sted i Matrikulsprotokollen eller Forandrings• 
protokollen, hvor Ejendommen sidst er anført, 
overstreges det i Arealrubrikkerne anførte, og i 
Rubrikken for Jordernes Beskrivelse indføres en 
Fremvisning til det Pagina i Forandringsprotokol• 
len, hvor Restparcellen og de nye Parceller nu 
bliver anført (f. Eks. Forandret F Pag. 37). I 
Mattikulsprotokollens Rubrik for sidste Litra an• 
føres udfor det oprindelige Matr.•N r. det sidst 
benyttede Litra (s i d s t e L i t r a), og der til• 
føjes som Nævner det Pagina, paa hvilket dette 
Litra er anført i Forandringsprotokollen (f. Eks. 3~). 
Forandres et Matrikulsnummer, der er opført i 
Forandringsprotokollen, fremføres det til et nyt 
Pagina med fornøden Frem• og Tilbagevisning, 
og i Matrikulsprotokollen anføres sidste Litra som 
ovenfor nævnt. Paa Arbejdskortet overføres For• 
andringerne med grønt Tusch. 14. Naar Matri• 
kulens Dokumenter er førl a jour, jfr. Punkt 13, 
sender Amtmanden Meddelelse om Approbation 
paa Udstykning til Rekvirenten eller dennes Be• 
fuldmægtigede samt til Forstanderskabet, Syssel• 
manden og til Dommeren. De specielle U d styk• 
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ningskort, attesterede i Henhold til Anordningens 1931 
§ 2, Stk. 3, tilstilles Rekvirenten, medens Hoved. 29. Okt. 
udstykningskortet samt Kopien af Maalebladet til· 
stilles Dommeren til Opbevaring i Dommerkon• 
torels Arkiv. 15. Ved Sammenlægning af flere 
Matr.•Nre. til eet Matr.•Nr. tildeler den af Amt• 
manden antagne Landindspekter (U dskiftnings• 
formand) den sammenlagte Ejendom eet af de 
hidtidige Matr.•Nre. For det ved Sammenlægnin• 
gen fremkomne Areal bør udføres en Kontrol• 
beregning. Der udfærdiges over de Lodder, der 
ønskes sammenlagt, et S a m m e n l æ g n i n g s ' 
k o r t , hvorpaa Skel og Matr.•N re., der bortfalder, 
slettes med Rødt,. og den sammenlagte Ejendoms 
geometriske og boniterede Arealer anføres med Sort. 
Ansøgning om Sammenlægning indsendes til Amt• 
manden og maa være bilagt Sammenlægningskortet 
samt Attest fra Dommeren (jfr. Anordningens § 
4, l. Stk.). Den af Amtmanden antagne Land• 
inspektor (Udskiftniugsformand) fremfører her• 
efter det sammenlagte Matr.•Nr. til Forandrings• 
protokollen paa sædvanlig Maade; de Matrikuls• 
numre, der udgaar ved Sammenlægningen, frem• 
føres til Forandringsprotokollen alene med Num• 
ret og en Tilføjelse i Navnerubrikken «udgaar af 
Matrikulen», Amtmandens Tilladelse til Sammen• 
lægning tilstilles derefter Rekvirenten, Forstander• 
skabet, Sysselmanden og Dommeren. Sammen• 
lægningskortet tilstilles Dommeren til Opbevaring 
i Dommerkontorets Arkiv. 16. Senest hver l. 
Marts indsender Amtet til Direktoratet for Ma• 
trikulsvæsenet en bekræftet Genpart af de i det 
foregaaende Kalenderaar i Forandringsprotokollen 
indførte Forandringer samt Genpart af Appro• 
bationsskrivelserne og Tilladelserne til Sammen• 
lægning. Samtidig indsender Dommeren Hoved• 
udstykningskortene med tilhørende Kopier af 
Maalebladene samt eventuelle Sammenlægnings• 
kort. Efter endt a jour Føring af de i Matrikuls• 
direktoratet beroende Originaler til Matrikuls• 
kortene tilbagesendes de fra Dommeren modtagne 
Dokumenter til fremtidig Opbevaring i Dommer• 
kontorets Arkiv. 
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1931 Bek. (Nr. 263) om Udførelse af Udstyk• 
29. Okt. ninger og Sammenlægninger og om Vedlige• 

holdeise af Matrikolen i Thorshavn. I Hen• 
hold til §§ 3 og 6 i Lov Nr. 85 af 31. Marts 
1928 om Indførelse af en Matrikul og Oprettelse 
af et Realregister for Thorshavn fastsætter Land• 
brugsministeriet herved efter stedfunden Forband• 
lin g med Thorshavn Byraad følgende Regler : 
l. Den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning 
i Aarene 1925-26 for Thorshavn udarbejdede 
Matrikul med dertil hørende Matrilwlskort skal 
holdes vedlige, saalcdes at de af Amtmanden 
approberede Ændringer i Ejendomsgrænser, 
Matrikuls betegnelse, Vej forhold m. m. ved Byraa• 
dets Foranstaltning vil være at overføre paa 
Matrikulskortet og at indføre i Matrikulen. 2. 
Hvis et Matrikulsnummer ønskes udstykket, maa 
Vedkommende overfor Byraadet fremsætte Begæ• 
ring om Udstykning. Paa tilsvarende Maade 
forholdes med Hensyn til Begæring om Sammen• 
lægning. 3. Den, hvem Vedligeholdelsesarbejdet 
er overdraget, indvarsler herefter Sagens Parter 
til at møde for at paavise de paatænkte nye 
ParcelskeL - - - 13. Amtmanden sender Med• 
deleise om Approbation paa Udstykning til 
Rekvirenten eller dennes Befuldmægtigede samt 
til Byraadet og til Dommeren. De specielle Ud• 
stykningskort, attesterede i Henhold til Lovens § 
2, Stk. 3, tilstilles Byraadet, medens Hoved• 
udstykningskortet samt Kopien af Maalebladet til· 
stilles Dommeren til Opbevaring i Dommerkon• 
torels Arkiv. 14. Naar Byraadet har modtaget 
Approbationen, foranlediger dette, at de skete 
Forandringer overføres paa Matrikulskortet (Ar• 
bejdskortet) og indføres i Forandringsprotokollen, 
se nedenfor. Først herefter maa de specielle af 
Amtmanden attesterede Udstykningskort udleveres 
til Rekvirenten. --- 15.--- Sammenlægnings• 
kortet tilstilles Dommeren til Opbevaring i Dom• 
merkontorets Arkiv. Umiddelbart efter Modtage), 
sen af Amtmandens Tilladelse foranlediger By• 
raadet den nødvendige Notering foretaget i 
Matrikulens Dokumenter. Det sammenlagte 
Matr.•Nr. fremføres til Forandringsprotokollen paa 
sædvanlig Maade; de Matrikulsnumre, der udgaar 
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ved Sammenlægninget1, fremføres til Forandrings' 1931 
protokollen alene med Numret og en Tilføjelse i 29. Okt. 
Navnerubrikken «udgaar af Matrikulen». 16. 
Senest hver l. l\1arts indsender Byr.1adct gennem 
Amtet til Direktoratet for Matrikulsvæsenet en 
bekræftet Genpart af de i det foregaaende Kalcn' 
deraar i Forandringsprotokollen indførte Foran' 
drit1gcr samt Genpart af Approbationsskrivelserne 
og Tilladelserne til Sammenlægning. Samtidig 
indsender Dommeren Hovedudstykningskortene 
med tilhørende Kopier af Maalebladene samt 
eventuelle Sammenlægningskort Efter endt å jour 
Føring af de i Matrikulsdirektoratet beroende 
Originaler til Matrikulskortcne tilbagesendes de 
fra Dommeren modtagne Dokumenter til fremtidig 
Opbevaring i Dommerkontorets Arkiv. (!øvrigt 
er Bekendtgørelsen af samme Indhold som Bek. 
262 af 29. Okt. 1931). 

Bek. (Nr. 264) angaaende Betaling for 29. Okt. 
Udstykning og Sammenlægning m. v. og for 
Genparter af Matrikulens Dokumenter ved, 
rørende udskiftede Pladser paa Færøerne 
udenfor Thorshavn. I Medfør af §§ 3 og 6 i 
kgl. Anordning af 15. Juli 1931 om Indførelse af 
Matrikul og om Oprettelse af Realregister for 
udskiftede Pladser paa Færøerne udenfor Thors' 
havn fastsælter Landbrugsministeriet herved efter 
stedfunden Forhandling med Amtmanden følgende 
Bestemmelser angaaende Betaling for Udstykning 
og Sammenlægning m. v. og for Genparter af 
Matrikulens Dokumenter: I. U d s t y k n i n ' 
g e r. a. Byggegrunde: Naar Parcellens Størrelse 
er indtil 200 m2 5 Kr., over 200 m2 indtil 800 m2 

10 Kr., over 800 m2 15 Kr. b. Mark.iorder 
(Trøer): Naar Parcellens Størrelse er indtil 2 ha 
IO Kr., over 2 ha 20 Kr. Naar Arealer over 1/2 

ha forlanges afsat med en bestemt Størrelse efter 
Opmaaling i Marken eller beregnet efter særlig 
Opmaaling i Marken, tillægges 5 Kr. pr. Parcel. 
c. Foretages Udstykning af særskilt beliggende 
Lodder uden Opmaaling i Marken, nedsættes 
foransiaaende under a og b anførte Takster med 
en Fjerdedel. Naar flere Parceller fraskilles sam• 
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1931 tidig, eller det af andre Grunde skønnes rimeligt 
29. Okt. (navnlig hvor det fraskilte Grundstykke er af 

ubetydelig Værdi) at nedsætte Gebyret, kan Amt• 
manden tillade dette. II. S a m m e n I æ g n i n • 
ger uden Forbindelse med Udstyk• 
n i n g. Sammenlægning af flere Matr. N re. til 
eet 5 Kr. I Tilfælde af at flere end 3 Matr. Nre. 
er Genstand for Sammenlægning; tillægges for 
hvert yderligere Matr. Nr. l Kr. Foretages Sam• 
menlægning i Forbindelse med Udstykning, beta• 
les Halvdelen af fornævnte Takst. III. A f s æ t • 
ni n g og Afmærkning af ældre Eje n• 
d o m s g r æ n s e r betales med en Grundtakst af 
4 Kr. med Tiilæg af 2 Kr. pr. Time udover 2 
Timer. De under I., II. og III anførte Takster 
er netto, saaledes at Attester, Udlæg til Assistance, 
Skelmærker m. v. godtgøres af Rekvirenten ud• 
over den anførte Takst. IV. K o p i e r a f. 
M a t r i k u I s k o r t c t. A. H c I e K o r t , 
b I a d c. Ført å•jour til Trykningsdatoen paa 
Tegnepapir med Lærredsbagside 12 Kr., paa 
Tegnepapir 9 Kr., paa godt Trykpapir 7 Kr. 
Naar Oplaget af Tryk paa en af de nævnte Papir• 
sorter er udsolgt, finder Levering af Tryk paa 
denne Papirsort først Sted, naar hele Oplaget af 
den anden Papirsort ogsaa er udsolgt. Sker Op• 
trykning af et nyt Oplag i Anledning af ind• 
kommen Begæring om et T ryk, betales for det første 
til Leveringsdatoen å•jour•førtc Kort paa Tegne• 
papir med Lærredsbagside 22 Kr., paa Tegnepapir 
19 Kr., paa godt T rykpapir 17 Kr. Efterfølgende 
Eksemplarer af Kortbladet leveres til de oven• 
anførte Priser af henholdsvis 12, 9 og 7 Kr. 
(saadanne Kort er altsaa fort å•jour til Dato for 
T rykning af sidste Oplag). B. U d k I i p a f 
de trykte Kort eller haandtegnedc 
K o p i e r. l. T e r r a i n k o r t : N aar Maale• 
stokforholdet er: a) l : 2000 30 Øre pr. ha med 
Tillæg af 35 Øre pr. Matr. N r. b) l : 1000 60 
Øre pr. ha med Tillæg af 50 Øre pr. Matr. Nr. 
2. V e j e o g A a I ø b (hvor kun Skeludvisere 
og tilgrænsende Bygninger angives): . a) l : 2000 
pr. 100 løbende Meter 1.00 Kr. b) l: 1000 pr. 
100 løbende Meter. 1.50 Kr. For de under l og 
2 anførte Kopier betales mindst l Kr. C. O v c r • 
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f u r i n g a f P a r c e l s k e l o g n y c M a t r. 1931 
N r e. p a a K o p i e r a f M a t r i k u l s k o r t e t. 29. Okt. 
Nailr Maalestoksforholdet er: a) l : 2000 25 Øre 
pr. Matr. Nr. b) l: 1000 35 Øre pr. Matr Nr. 
Mindste Betaling for Suppleringsarbejder l Kr. 
D. R i d s paa gennemsigtigt Papir til Bygge• 
sager 2 Kr. V. U d s k r i f t e r a f M a t r i k u • 
l e n pr. Side l Kr. VI. A t t e s t a t i o n. a) 
ilf de til Amtmanden indsendte Kort pr. Kort l 
Kr. b) af indsendte Korts Overensstemmelse 
med Mattikulskortet pr. ha 2 Øre. Mindste Be• 
taling l Kr. VII. I n d b e t a l i n g a f G e • 
b y r e r. For Arbejder i Henhold til foransiaaende 
kan der, forinden Sagen paabegyndes, af Amtet 
kræves indbetalt et Forskud paa ca. 75 pCt. af 
hele Gebyret, undtagen i Tilfælde, hvor Gebyret 
skal erlægges af offentlige Institutioner. I alle 
Tilfælde gælder, at Udlevering af de paagældende 
Dokumenter ikke maa finde Sted, forinden hele 
Gebyret er indbetalt, med mindre Gebyret skal 
erlægges af offentlige Institutioner. Gebyrerne 
tilfalder Statskassen, dog saaledes at det under 
VI. a. anførte Vederlag før Attestation af de til 
Amtmanden indsendte Kort føres til Indtiegt paa 
Amtets Kontorholdsregnskab og anvendes efter 
Amtets nærmere Bestemmelse. For Anvendelsen 
gøres Rede paa de aarlige Kontorholdsregnskabcr. 

Bek. (Nr. 265) angaaende Betaling for 29. Okt. 
Udstykning og Sammenlægning m. v. og for 
Genparter af Matdkulens Dokumenter ved• 
rørende Thorshavn. I Medfør af §§ 3 og. 6 
i Lov Nr. 85 af 31. Marts 1928 om Indførelse af 
en Matrikul og om Oprettelse af et Realregister 
for Thorshavn fastsætter Landbrugsministeriet her• 
ved efter stedfunden Forhandling med Thorshavn 
Byraad følgende Bestemmelser angaaende Betaling 
for Udstykning og Sammenlægning. m. v .. og for 
Genparter af Matrilwlens Dokumenter: I. U d • 
s t y k n i n g e r. a. Byggegrunde: Naar Parcel• 
lens StorreJse er indtil 100 m2 15 Kr., over 100 
m2 indtil 400 m2 20 Kr., over 400 m2 indtil 800 
m2 25 Kr., over 800 m2 indtil 1000 m2 30 Kr., 
over 1000 m2 35 Kr. b) Markjorder (Trøer): 
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1931 Naar Parcellens Størrelse er indtil l ha 25 Kr., 
29. Okt. over l ha indtil 2 ha 30 Kr., over 2 ha 35 Kr. 

Naar Arealer over 1/z ha forlanges afsat med en 
bestemt Størrelse efter Opmaaling i Marken eller 
beregnet efter særlig Opmaaling i Marken, til• 
lægges 5 Kr. pr. Parcel. c) Foretages Udstykning af 
særskilt beliggende Lodder uden Opmaaling i Mar• 
ken, nedsættes foransiaaende under a og b anførte 
Takster med en Fjerdedel. N aar flere Parceller fraski J, 
les samtidig, eller det af andre Grunde skønnes 
rimeligt (navnlig hvor det fraskilte Grundstykke 
er af ubetydelig Værdi), kan Byraadet nedsætte 
ovenanførte Betaling. Il. S a m m e n l æ g n i n' 
ger uden Forbindelse med Udstyk• 
n i n g. Sammenlægning af flere Matr. N re. til 
eet 15 Kr. I Tilfælde af at flere end 3 Matr. 
N re. er Genstand for Sammenlægning, tillægges 
hvert yderligere Matr. Nr. 3 Kr. Foretages Sam• 
menlægning i Forbindelse med Udstykning, be• 
tales 1/J af fornævnte Takst. III. A f s æ t n i n g 
og Afmærkning af ældre Ejendoms• 
g r æ n s e r betales med en Grundtakst af 8 Kr. 
med Tillæg af 4 Kr. pr. Time udover 2 Timer. 
De under I., II. og III. anførte Takster er netto, 
saaledes at Attester, Udlæg til Assistance, Skel• 
mærker m. v. godtgøres af Rekvirenten udover 
den anførte Takst. IV. Kopier af Matri• 
k u! s k o r t e t. - - - For de under l og 2 
anførte Kopier betales mindst 3 Kr. - - -
Mindste Betaling for Suppleringsarbejder 2 Kr. 
(Iøvrigt er Bestemmelserne af samme Indhold som 
i Bek. Nr. 264 af 29. Oktober 1931). V. U d' 
s k r i f t e r a f M a t r i k u l e n. - - - VI. A t • 
t e s t a t i o n. - - - (Samme Regler som i Bek. 
Nr. 264 af 29. Okt. !931.) VII. I n d b e t a l i n g 
a f G e b y r e r. For Arbejder i Henhold til for• 
anstaaende maa der, forinden Sagen paabegyndes, 
til Byraadskontoret indbetales et Forskud paa ca. 
75 pCt. af hele Gebyret, undtagen i Tilfælde, 
hvor Gebyret skal erlægges af offentlige Institu• 
!ioner. I alle Tilfælde gælder, at Udlevering af 
de paagældende Dokumenter ikke maa finde Sted, 
forinden hele Gebyret er indbetalt, med mindre 
Gebyret skal erlægges af offentlige Institutioner. 
Gebyrerne tilfalder Thorshavn Kommune med 
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Undtagelse af det under VI. a. anfortc Vederlag 1931 
for Attestation af de til Amtmanden indsendte 29. Okt. 
Kort, der tilfalder Amtet og indbetales til dette 
af Thorshavn Kommune halvaarsvis l. Marts og 
l. September. Dette sidstnævnte Vederlag føres 
til Indtægt paa Kontorholdsregnskabet og anven• 
des efter Amtets nærmere Bestemmelse. For An• 
vendelsen gøres Rede paa de aarlige Kontorholds• 
regnskaber. 

Bek. (Nr. 296) ang. Færøernes Inddeling 10. Nov. 
i Distrikter for liingstebedømmelse. I Med• 
for af § l i Lov Nr. 51 af 14. Marts 1931 om 
Hesteavlens Fremme paa Færøerne fastsætter Land• 
brugsministeriet efter stedfunden Forhandling med 
Færøernes Lagting herved følgende Distriktsind• 
deling for Hingstebedmntnelse : l. Distrikt : 
N orderoernes Syssel. 2. Distrikt : Østerø Syssel. 
3. Distrikt : N ordstrømø Præstegæld. 4. Distrikt : 
Sydstrømø Præstegæld. 5. Distrikt: Vaagø Syssel. 
6. Distrikt: Sandø Syssel. 7. Distrikt: Suderø 
Syssel. 



Efterskrift. 

Under Trykningen er udkommet nedennævnte 
Bestemmelser, som ændrer tilsvarende Bestemmel" 
ser, optagne i Samlingen: 

Bek. Nr. 11. af 12. Januar 1932 om Ætv 
dring i J ustm. Bek. af 25. Febr. 1897 ang. for• 
skellige Bestemmelser vedr. Karantænevæsenet 
paa Færøerne. Gøte anerkendes som Klarerings' 
havn, jfr. Bek. af 25. Febr. !897, § 2, og Instruks 
af s. D., § 5. 

Bek. Nr. 3 af 22. Januar 1932 ang. Døds• 
attester paa Færøerne ophæver Bek. af l. April 
1921, men indeholder ikke væsentlige Ændringer. 

Instruks for Dyrlægen af 5. Marts 1932 
træder i Stedet for Instruks af 9. Dec. 1919, jfr. 
denne, og de i Noten til dennes § 3 omtalte Æn, 
dringer gennemføres. 

Lov Nr. 71 af 23. Mads 1932 om Vrag• 
ning af Fisk paa Færøerne, ophæver Lov Nr. 
69 om Vragning af Fisk og Lov af l. April 1921 
om Ændringer i samme, se Bek. af 25. Juli 1930. 
Herefter skal der af Ministeriet foruden en Over• 
vrager, der udnævnes af Kongen, beskikkes Vrager• 
kontrollører i Vaag, Trangisvaag, Klaksvig, Vest• 
manhavn og Thorshavn. Til delvis Dækning af 



Statens Udgifter til Vragervæsenet skal der er• 
lægges en Afgift af 5 Øre pr. Balle (50 kg) Klip• 
fisk og 2 Øre pr. 100 kg Saltfisk. 

Lov Nr. 76 af 23. Marts 1932 bestemmer, 
at Lov for Færoerne om Udskiftning af 20. April 
1926 vedbliver at gælde indtil l. April 1933. 

Lov Nt•, 78 af 23. Marts 1932 om et 
Kreditinstitut for Fiskerierhvervet. Herefter 
oprettes Kongeriget Danmarks Fiskeribank, til hvis 
Grundfond henlægges de i Statslaanefonden be, 
roende Obligationer, udstedt for ydede fiskerilaan. 
Den særlige FiskeriJaanslovgivning for Færøerne 
er dermed ophort, j fr. Lov af l. Juni 1929, dog 
kan der ifølge § 10 gøres Lempelser for Færøerne. 

Lov Nr. 80 af 23. Marts 1932 for Fær• 
øerne om Ændring i Lov af 8. Marts 1930 om 
Forandrinr: i forskellige Skatter og Afgifter. 
Ifølge Toldloven af 8. Marts 1930 beholder Staten 
af de indkomne Afgiftsbeløb for hvert K vartal 
7500 Kr., medens 6250 Kr. anvendes til Nedsæt• 
telsc af Hospitalstaksterne. Af Resten erholder 
økonomisk Fond 30 pCt., Kirkefonden 20 pCt. 
og Amtsfonden 25 pCt. til Fondens almindelige 
Formaal, medens 25 pCt. anvendes til ekstra• 
ordinær Afskrivning paa Fondens Obligations• 
go:dd. Ved Loven af 1932 bestemmes, at 50 pCt. 
skal tilfalde Amtsfonden, og Bestemmelsen om 
ekstraordinær Afbetaling hæves. 

An. Nr. 149 af 27. April1932 om Ændrin• 
ger i An. af 21. Febr. 1930 om anerkendte Syge• 
kasser indfører Ændringer i Anordningens § 6 ang. 
Reglerne for Indtægtsforhold m. m., der betinger 
Optagelse i Sygekassen og i § 9 om N edsælteise 
af et Udvalg til at afgore disse Spørgsmaal. 



Side 

Rettelser. 

Bind I. 

12. Linje 
14, 

11 f. o.: Stemclpapirs, læs: StempelpJpirs. 
lO f. n.: skulde, læs: skulle. 

14, 
15, 
43, 
70, 

3 f. n. : 6. Juli, læs: 6. Juni. 
2 f. o.: 6. Juli, læs: 6. Juni. 
8 f. n,: J ordcgodscs, læs : J ordegodsets. 

Fodnote 4 tilføjes: og nu Gebyrtakst (Nr. 42) l. 
Januar 1912. § l, Nr. 26 (samme llelob). Fodnok 
5 tilføjes: og nu Lov (Nr. 123) 12. April 1911, § 
33, 3die Stk. 

71, Linje 12 f. n.: af, læs: at. 
78, Fodnote 2: om, læs: Lov om. 
81, Linje 3 f. n.: og, læs: at. 

103, Fodnote 2 tilføjes: og nu Gebyrtakst (Nr. 42) l. 
Januar 1912, § l, Nr. 26 (samme llelob). 

112, Linje 23 f. o.: Søjdemænde, læs: Søjdcmændene. 
132, Fodnote 2 tilføjes: jfr. nu Lov (Nr. 81) 30. ~1arts 

1906 samt Instrukserne (Nr. 502 og 503) l. Decbr. 
1921. 

132, Fodnote 3 tilføjes: samt Lov (Nr. 37) 9. Marts 1906, 
§ 9, og Lov (Nr. 86) 17. Marts 1922, § 31. 

170, Linje l f. o.: Dcrsom 1
), læs: § 121). Dersom. 

205, - 10 f. o.: Ifølge Lov (Nr. 153) 8. Juli 1912, 
omsættes 50 Favne til 100 Meter, 20 Alen til IO 
Meter, 3 Alen til 2 Meter 9 Alen til 6 Meter, 
Il{t Tomme til 33 Millimeter og 50 Favne til 100 
Meter. 

213, Linje 5 f. o.: Juni, læs: September. 
263, - 19 f. o.: af, læs: af Love og. 
265, Fodnote 2: Ordning, læs: Ændring. 
325, Linje 4 f. n. tilføjes § 5: Sager om Overtrædelse 

af denne Vedtægt blive at behandle som offentlige 
Politisager. Bøderne tilfalde Kommunens Kasse. 

357, Linje 16 f. n.: en, læs: een. 
394, 9 f. o.: for hvert Kvartals, læs: ved hvert 

Kvartals. 
395, Linje 17 f. n. 
567, 8 f. o. 
;76, 10 f. o. 

huse. 

for Sydstrøm ø, læs: i Sydstromo. 
samtlige, læs: samtligcs. 
Sygehuse, læs: Sygehuse samt Syge~ 



Rettelser. 495 

Side 642, Linje 21 f. o.: efter Bestemmelsen, læs: § 4. Saa; 
frcmt o. s. v. 

687, Linje 3 f. o.: tilkeng:egives, læs: tilkendegives. 
690, 5 f. n. : Lagtinget, læs : Lagtingets Skatte; 

udvalg. 
691, Linje 15 f. n.: § 23, læs: § 32. 
698, 9 f. o.: Familiehoved, læs: Familieover; 

hoved. 
732, Linje l f. o.: Amtman~, læs: Amtmanden. 
739, J f. o.: 17. 1\\aj, læs: 18. Maj. 
7-10, l f. o.: 17. 1\laj, læs: 18. 1\\aj. 
766, 17 f. n.: Forladstoj, læs: Forlagstøj. 

Bind II. 

Side 9+, Linje l f. o.: Ordet «ah udgaar. 
138, 11 f. o. : Kedel, læs : Kedlen. 
154, 16 f. n.: anden, læs: den anden. 
256, Ovcrsl::riftcn, q;}928» skal være «1929». 
256, Linje 9 f. o.: Bestemmelsen er for den 18. Okt. 
337-50, Linje l f. o.: 22. Juli, læs: 21. Juli. 
343, Linje 15 f. n.: Losning, læs: § 37. Losning. 
358, - 2 f. o,: deres, læs: Deres. 
396, 14 f. o. : Tilskud, læs: Tilskud til Lærerløn 

ydes der. 
·113, 16 f. n.: Civili~. læs: Civillk 
431, 7 f. o.: Arbejde og, læs: Arbejde ved. 





Rubrikker i Sagregister. 
(Bind I-Il.) 

l. 
Il. 

m. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 
XXIX. 
XXX. 

Arv, Bom, Myndighed, Navn. 
Brand" og Bygningsvæsen. 
Dyr. 
Ekspropriation. 
Embeds, og Bestillingsmænd. 
Fiskeri og Sofart. 
Forsikring og Forsorgelsesvæsen. 
Fundatser for Legater o. l. 
Fæstegodset 
Havne::: og Brovæscn. 
H valfangst 
Jagt. 
Kirker og kirkelige Forhold. 
Kommunal væsen. 
Lagtinget. 
Landboforhold. 
Lovgivning. 
Næringsvæsen. 
Politi væsen. 
Postvæsen. 
Retsvæsen. 
Rigsdagen. 
Skatter og Afgifter. 
Skole" og U ndervisningsvæsen. 
Sundhedsvæsen. l. Lægevæsen. 2. Syge' 
huse. 3. J ordemodervæsen. 4. Apoteker• 
væsen. 5. Karantæne' og Epidemivæsen. 
6. Sundhedsforhold. 7. Tuberkulose. 8. 
Sygekasser. 
Telefon' og Telegrafvæsen. 
Thorshavn. 
Vejvæsen. 
Ædruelighedsforhold. 
Ægteskab. 

Il-32 



Oversigt 
over 

de Rubrikker, hvorunder de enkelte Genstande 
er henførte i Sagregisteret. 

Afgifter, se Skatter og Afgifter. 
Alderdomsunderstøttelsc, se Forsikring og For• 

sørgelsesvæsen. 
Amtmand, se Embedsvæsen. 
Apotek, se Sundhedsvæsen. 
Arresthuset, se Politivæsen . 
.1\rv, se Arv, Børn, Myndighed, Navn. 
Arveafgift, se Skatter og Afgifter. 
Auktion, se Retsvæsen. 
Befordringskasser, se Sundhedsvæsen. 
Begravelser, se Sundhedsvæsen. 
Berusende Drikke, se Ædruelighedsforhold. 
Bibliotek, se Fundatser. 
Bjærgning, se Søfart. 
Bogføring, se Næringsvæsen. 
Brand. og Bygningsvæsen. 
Børn, se Arv, Børn, Myndighed, Navn. 
Desinfektion, se Sundhedsvæsen. 
Dyr. 
Dyrlæge, se Dyr. 
Døglinger, se Hvalfangst. 
Ekspropriation. 
Elektricitet, se Brand• og Bygningsvæsen. 
Embeds• og Bestillingsmænd. 
Enkebørn, se Forsørgelsesvæsen. 
Epidemivæsen, se Sundhedsvæsen. 
Erhvervsforhold, se Næringsvæsen. 
Fattigvæsen, se Forsorgelsesvæsen. 
Finansvæsen, se Lagting, Skatter og Afgifter. 
Fiskeri, se Fiskeri og Søfart. 



Oversigt Over Rubrikker. 

Folketingsvalg, se Rigsdagen. 
Forligsvæsen, se Retsvæsen. 
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Forsikring, se Forsikring og Forsorgelsesvæsen. 
Forstanderskaber, se Kommunalvæsen. 
Forsørgclsesvæsen, se Forsikring og Forsørgelses~ 

væsen. 
Fortidslevninger, se Landboforhold. 
Fuglefangst, se Jagt. 
Fundatser for Legater o. lign. 
Fæstegod set. 
Gehyrer, se Skatter og Afgifter. 
Grandestævne, se Landboforhold. 
Grindefangst, se H valfangst 
Handel, se N æringsvæsen. 
I-Iavne~ og Brovæsen. 
Hjælpekasser, se Forsørgclsesvæsen. 
Hospitaler, se Sundhedsv;rsen. 
Husdyr, se Dyr. 
Hvalfangst. 
Haandkøbsudsalg, se Sundhedsvæsen. 
Haandværk og Fabriksdrift, se Næringsvæsen. 
Indførselsafgift, se Skatter og Afgifter. 
Jagt. 
J ordemodervæsen, se Sundhedsvæsen. 
Karantænevæscn, se Sundhedsvæsen. 
Karbid, se Brandvæsen. 
Kirker og kirkelige Forhold. 
Kokoppeindpodning, se Sundhedsvæsen. 
Kommunal væsen. 
Kongsgods, se Fæstegodset 
Konkurs, se Retsvæsen. 
Lagtinget. 
Landboforhold {se ogsaa Fæstevæsen). 
Landbrugskonsulent, se Landboforhold. 
Landstingsvalg, se Rigsdagen. 
Legater, se Fundatser. 
Ligsyn, se Sundhedsvæsen. 
Lovgivning. 
Læger, se Sundhedsvæsen. 
Lærere, se Skolevæsen. 
1\latrikulvæsen, se Landboforhold. 
1\lenighedsraad, se kirkelige Forhold. 
Motorkøretojer, se Politivæsen. 
Muslinger, se Jagt. 
Myndighed, se Arv, Bom, Myndighed, Navn. 
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Navn, se Arv, Børn, Myndighed, Navn. 
N æringsvæsen. 
Ordbog, se Fundatser. 
Overformynderi, se Myndighed. 
Politivæsen. 
Postvæsen. 
Præster og Præstegaarde, se kirkelige Forhold. 
Radio, se Telefon" og Telegrafvæsen. 
Realregister, se Landboforhold. 
Retsvæsen. 
Rigsdagen. 
Seminarium, se Skolevæsen. 
Skatter og Afgifter (se ogsaa Kommunalvæsen). 
Skiftevæsen, se Retsvæsen. 
Skole• og U ndervisningsvæsen. 
Sportler, se Skatter og Afgifter. 
Sprængstoffer, se Brand• O!( By!(ningsvæsen. 
Strandinger, se Søfart. 
Sundhedsvæsen. 
Sygekasser, se Sundhedsvæsen. 
Sygehuse, se Sundhedsvæsen. 
Sysselmænd, se Embeds, og Bestillingsmænd. 
Søfart, se Fiskeri og Søfart, se ogsaa Sundheds• 

væsen. 
Søjdemænd, se Landboforhold. 
T e le fon væsen. 
Telegraf. 
Thorshavn. 
Tjenesteboliger, se Embeds• og Bestillingsmænd. 
Told, se Skatter og Afgifter. 
Trøer, se Fæstegodset. 
Tuberkulose, se Sundhedsvæsen. 
Tyende, se Næringsvæsen. 
Tørveheder, se Landboforhold. 
Udskiftning, se Landboforhold. 
Udstykning, se Landboforhold. 
Udvandrere, se N æringsvæsen. 
Ulykkesforsikring, se Forsikring. 
Vandledning, se Kommunalvæsen. 
Vejvæsen. 
Vin og Spirituosa, se Ædruelighedsforhold. 
Vrag, se Fiskeri og Søfart. 
Værnepligt, se Lovgivning. 
Ædruelighedsforhold. 
Ægteskab. 



Aar Datum 

Sagregister. 
(Bind I- II). 

-'--+-----------+----;-

i 
17981 E Juni 

' 
1823i 8. Jan. 

' i 
1824127. Nov. 
182 71 7. J u ni 

i 
l 

18281 30. ~1.1j 
l 

1832127. April 
18361 16. Nov. 

1837\l. Aug. 

1839111. Sept. 

l 
184112!. Okt. 

1845121. Maj ! . 
184611!. Nov. 
18541 ·l. Jan. 

i 

l. Arv, Børn, Myndighed, Navn. 

Kane. Pram. om Udvidelse af Lovgivningen 
angaacndc Pupilvæscnct. 

Pl. ang., hvad der skal iagttages ved Testa~ 

menter og Beskikkelser. 
Kane. Skr. ang. Udvidelse af Pl. 8. Jan. 1823. 
Fr. ang. umyndiges og andre under offentlig 

Bestyrelse eller offentligt Tilsyn staacnde 
Midler. 

Fr. om adskilligt, som i Henseende til Daa< 
ben bliver at iagttage. 

Rcskr. ang. Udvidelse af Fr. 30. Maj 1828. 
Fr. ang. Afsoning af Bøder og visse andre 

Pengeforpligtelser (U ndcrholdsbidrag). 
Kane. Skr. ang. umyndiges Midler (Over: 

formynderi). 
Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven 

Persons Formue. 
Kane. Skr. ang. Udvidelse af Fr. 16. Nov. 

1836. 
Fr., indeholdende nogle Forandringer i Lov~ 

givningcn om Arv. 
Reskr. ang. Udvidelse af Fr. Il. Sept. 1839. 
Lov om Udvidelse af Forordningen af 21. 

Maj 1845 til færocrnc. 

l. 9 

15 
15 

16 

18 
22 

·15 

·17 

48 

52 

54 
55 

61 
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Aar Datum 

1857 4. Marts 

1882 23. bl.lj 

1930 9. Jan. 

: 
18561 28. ).m. 

l • 

18561 28. Jan. 

1872128. Fcbr. 

l . 
18741 H. hbr. 
18811 i. Maj 

l 
18821 23. Maj 

18821 16. Juni 

1886 13. Aug. 

1903 23. J an. 

190512·!. Juni 

1907[19. April 

190812i. Maj 

19091 l. April 
1912 l l. April 
1912 Il. Nov. 

1919 l 4. Okt. 
1920115. Dccbr. 

Sagregister. 

Lov, hvorved Udstykning af det priv.1tc Jorde~ 
gods paa Færøerne sogcs indskrænket. 

Bek. om Stadfæstelsen af en Sundhcdsvcd~ 

tægt for Thorshavn, § 3o!, om Plcjcborn. 
Justm. Skr. om Navneforandring. 

II. Brand· og Bygningsvæsen. 

Lov ang. Brandvæsenet i Thorshavn. 
Lov om Oprettelsen af en Bygningskommis~ 

sion i Thorshavn. 
Lov om de færoskc Landkommuners Styrelse, 

§ 18. 
Lov om Forbud mod visse Tændstikker. 
Lov om Sundhedsvedtægter m. m. paa Fært 

øerne, §S 5 og 6. 
Bek. om Stadfæstelsen af en Sundhedsvedt 

tægt for Thorshavn. 
Anordn. om Bygnings~ og Brandvæsenet i 

de færoskc Landkommuner. 
Anordn. indeholdeude Tillæg til Lov ;mg. 

Brandvæsenet i Thorshavn paa Færøerne af 
28. Januar 1856. 

Anordn. hvorved Lov (Nr. 13) 11. Febr. 
1874 om Forbud mod visse Tændstikker ud~ 
vides til at gælde for Færoerne. 

Skr. fra Færø Amt til samtlige Bygningsl-wm# 
missioner for Landkommunerne om Sodn~ 
huse m. m. 

Lov om elektriske Stærkstromsanlæg. 
Lov om Byen Thorsh,wns kommunale Sty~ 

rclse, § 27. 
Lov for Færøerne om Vandledninger, § 6. 
Lov for Færøerne ang. Sprængstoffer. 
Anordn. for Færøerne ang. de Forsigtighcds~ 

regler, der skulle iagttages ved Transport af 
visse eksploderende Stoffer. 

Anordn. om Embedslægevæsenet, § 5 Stk. 6, 
Anordn. om Opbevaring af Kalciumkarbid 

paa Færøerne. 

'o • ! "O 

rg/cn 

l 
l. ! 9-l 

-liGS 
11.1266 

l J. i 74 

-1 iS 
l 

-1135 
-1150 

-1166 

-I16S 
i 

-1173 
' 

-1177 

-1296 
' l 
' -13H 
!y,-- i .o 

- 1}19 
-1376 
-1·114 

l 
-1443 
-1115 

- is32 
l 



Sagregister. 

Aar l D.1tum 

l 
' l 

1920]15. Dec:br.l Bek. for Færøerne om Forskrifter, der skal 
l _ l folgc med ved Salg af Karbid. 

1921) l. Decbr.[ Instruks for Kredslæger, § 12. 
1923! 19. Nov. Politivedtægt for Thorshavn, §§ 21-2-1. 

1928'l.31. Martsil Lov om Indførelse .af en Matrikul og Op• 
; rettelse af et Realregister for Thorshavn, § 2. 

1929i20. Dccbr.1 Anordn., hvorved Lov Nr. 77 af 19. April 
1 i 1907 om elektriske Stærkstromsanlæg sættes 

i i Kraft paa Færøerne. 

1930p9. 
i 

Marts! Lov for Færoernc om Motorkorctojcr m. m., 

19301 21. J u li 

' 

l § 14. 
! Rc!!l. for Overholdelse af Orden m. v. i 
1 Thorshavn Havn, §§ 26-4+. 

l 
1 III. Dyr 
[(se ogsaa Fiskeri, Hvalfangst og Jagt). 
i 

1866123. Fe hr. i Lov om Ordningen af de til Haugevæsenet 
J ) pa.1 Færøerne hørenJe Forhold. 

1892111. M.ut51 Lov om Ødelæggelse .1f Ravnens Yngel pa.1 
1 l Færoerne. 

1903!27. Marts! Generaldirektoratets Skr. ang. Hunde fra 

l 
l Færøerne. 

1908 28. Fe br. ·r Lov for Færøerne om Foranstaltninger mod 
/ 

1 
smitsomme Sygdomme hos H usdyrcne m. m. 

19161 17. Maj l Lov om Værn for Dyr. ' . . 
1919: 1. l\larts Anordn., hvorved Lov om Væm for Dyr 

l l 7. Maj 1916 sættes i Kraft paa Færoerne. 
1919 \9· Dccbr.j Instruks for Dyrlægen. 
1921 i l. Decbr.l Instruks for Kredslæger paa Færøerne, § 20. 
1923119. Nov. l Politivedtægt for Thorshavn, s§ 31-36. 
1925118. April i Lov om Hundeafgift samt om Straf og Er: 

l l statning for Skade, for.1arsagct af H unde. 
1927127. Aprill Bek. om Indførsel til Færøerne af Husdyr. 
1928131. ,"-t\.lrts·

1

: Anordn. hvorved Lov 18. April 1925 om 
l 1 Hundeafgift samt om Straf og Erstatning 
i l for Skade, foraarsaget af I-I unde, sættes i 
i l Kraft paa Færøerne. 

1930112. Juli i llek. ang. Forbud mod Indførsel af Faarc' 
' l hoveder til Færøerne. 

l l 

503 

1.153·! 
- i585 

-1772 
ll.ll82 

- io59 

-1:03 
l 

-1335 

' 

i 
- '109 

-1192 
l 

- !305 

l 
-i338 

-[·19! 
- i5l4 
- i522 
-1585 
- i

1772 

!1.1103 
-1155 

i 
i 

-1190 
' -1330 
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Aar Dattun 

1930! 28. Okt. 
1931 i !l. Fcbr. 

i 

Sagregister. 

L l\1. Skr. ang. svedne F:tarchovcdcr. 
Lov for Fæmcrnc om Foranstaltninger til 

I-Iusdyravlens og Husdyrbrugets Fremme 
m. m. 

! 
11.13i0 

- 1398 
1931 iH-. Marts Lov om I-Ieskavlcns Fremme paa l'ærocrnc. 

l 

- i399 
1 

j 

18451
1
23. April 

1854 +.Jan. 

18811, 7. [V\aj 

1909j l. April 
1913 129. April 

1916128. April 

i 
1917 122. Juni 

l 
1918 J ·L 1\Lu·ts 

1926,20. April 

l 

1927j lO. Maj 

l 

1816 l 6. J u! i 
j 

18201 15. Dec. 

l 

IV. Ekspropriation. 

Fr. om Jords Afstaaclse til Kirkcgaardc. 
Lov om Udvidelse til Færøerne af Fr. 23. 

April 1845 om Jords Afst.uelsc til Kirke~ 
gaarde. 

Lov om Forpligtelse til J ords Afgivelse 
til offentlige Veje, H.tvnc og Landingse 
steder samt til offentlige Skoler paa Fær~ 
ocrnc. 

\ 

l. l H 

62 

- !163 
Lov for Færøerne om Vandledninger. !~~6 - ·.:)/ 
Lov om Anltcg af llavnc m. v. paa Fær~ 

øerne, § 8. 
Lov for Færøerne om Afstaaclsc af Grund 

til Kirker og Kirkcgaardc. 
Lov for Færøerne om Afstaaclsc af Grund 

til Anlæg af Sporforbindelse fra Kulminer 
til Udskibningssteder m. m. 

Lov for færocrnc om vederlagsfri Afstaaclsc 
af Kongsjord og beneficeret Jord til An« 
læg af offentlige Veje 

Lov for Færoernc om Udskiftning, §§ 12 
og 22. 

Lov om Telefoner paa Færocrnc. 

V. Embeds" og Bestillingsmænd 
(se ogsaa Kommunalvæsen, 
Politivæsen og Retsvæsen). 

-'!·!51 
i 

-:490 

- i-19S 

l 
Il. j 113 
- jl58 

l 

Kg-L Rcsol. om Oprettelse af Færo Amt. 1. j l+ 
Fr. ang. Ansagningers og Klagers Forfattelse 

og Indsendelse. - 1 H 



Sagregister. 

l\ar Daturo 

18221, 21. 
1

1 i Sept. Kane. Skr. om, at Fr. 15. Dec. 1820 skal he~ 
1 1 kendtgøres som gældende Jna Færoerne. 

1827) 3. Jan. 1

1

, Reskr. ang. Afgift til Amtsfattigkassen ved 
1 , Embedstiltrædclse. 

1827123. Marls! Fr. ang. Bemyndigelse for Overøvrigheden 
1 \ til at afgøre adsldllige Sager, som hidtil 
1 1 behovede Afgørelse i Kancelliet. 

1827123. Nov.! Pl. om kollegiale Expcditioner. 
18281. 27. Maj 1 K.me. Skr. om ,1nf. Pl. s Udvidelse til Fær' 

i øerne. 
1837, l. Aug. l Kane. Skr. ang. Udvidelse afFr. 23. Marts 1827. 
1843[20. Juni ,

1 

Kane. Skr. ang. Pligtarbejde for Embeds' 
, mænd. 

18561 28. Jan. 1 Lov ang. Brandvæsenet i Thorshavn, § 11. 
1863!'20. Marts] Kgl. Resol. om Syssclmændenes Uniform. 
1866[23. Fe br. 'i Lov om H.mgevæsenet, § 79. 
18741 11. Juli , Bek. om Henlæggelse af læroske Sager til 

. \ J ustitsministerict. 
1890i 22. Maj l Anordn. om Reglerne for Embedsboliger paa 

l l Færøerne. 
18931

1

29. Sept.[' Kg! Resol. ang. Ansættelse og Afsked1gelse 
af Sysselmænd. 

1911 8. Decbr.l Instruks for Sognefogden i Vaat;. 
1922 12. Oktbr. Anordn. om I'Zndring i AnordninG af 22. 

l . i Maj 1890 om Embedsboliger. 
1922

1
!2. Oktbr:l· Bek. om de under J ustitsministcrict horende 
l Tjenesteboliger paa færoemc. 

1923i28. 1\lartsj Lov om Færoerncs Lagting. 
1923! 20. J u li i J ustm. Skr. ang. Lagtingets Stilling overfor 

l l Amtm.mdcn og Regeringen. 
19261 26. Juni j Bek. om Henlæggelse under forskellige Mini~ 

! l stcrier af visse under J ustitsministerict hid~ 
<l i til henhorende Sager. 

1929!19. Oktbr.l Justnt. Skr. om Kasseeftersyn paa Færøerne. 
1930116. Jan. i Justm. Skr. om Protokoleftersyn hos Dom• 

: i mcrcn. 
1931

1

131. Martsi Lov om Salg til Thorshavn Kommune af 
1 Embcdsgaarden Anlekær. 

1931 131. M.ntsi Lov Nr. 95. finansloven. 
1931 131. Marts! Lov om Statens Tjenestemænd,§§ 93,323-330. 

' ' l l 
' l 

505 

l 
l 
l 

I. j 15 

-l 16 
l 
i 

_l 16 
l 

-l 17 
! 

-l 18 
! 17 -l 
• 53 -. 

-17·1 
- !107 
-\109 

-[150 

- !182 
' 

-1214 
- 399 

- :671 

-1672 
- ii06 

-)760 

11. ]I ·Il 
- 1256 

l 
-]268 

l 
- !403 
-

1105 
-1406 

l 
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Aar DatUJn 

1881 i 23. April 
189311-l. April 
1902/ 8. J u li 

Sagregister. 

VI. Fiskeri og Søfart. 

l. Fiskeri. 

Lov om fremmedes Fiskeri under Færoernc. 
Fiskerilov for Færocrnc. 
Lov ang. Forholdsregler, sigtende til Ord~ 

ningcn af Fiskeripolitiet i Havet omkring 
Færøerne og Island uden for dansk So~ 

) territorium. 
1903120. Fchr. Bek. om Konvention med England angaacnde 

i Ordningen af Fiskeripolitiet i Havet om• 
l kring Færocrnc og Island uden for dansk 
l Sotcrritorium. 

1903! 27. Fcbr. Anordn. ang. Fiskcripolitid i Havet omkring 

l
i Færøerne og Island uden for dansk So: 

·territorium. 
1903125. 

1

Aug. Fiskerivedtægt for Sorvaagbugtcn. 
1906~1. Novbr. Fiskerivedtægtfor l\lidvaagsSandcv.ug Bugten. 
19121 l. April Lov om Vragning af Fisk paa Færoernc. 
1921\ l. April Lov om Ændringer i Lov l. April 1912 om 

l Vragning af Fisk. 
1921130. Dccbr. Arbejd,sr. for Vragerformænd paa Færøerne. 
1921 j30. Decbr. Arbejdsregulativ for Fiskevragere paa Fæl'; 

i 
i 

19241 ·!. Juni 

192511. April 

19281; 20. Fcbr. 

1929127. Fcbr. 

19291 l. Juni 
1929120. Aug. 
1930' 13. Fcbr. 
1930111. Marts 

i 
193olu. April 

l 

øerne. 
Lov, hvorved Lov af IL April 1916 om Ret; 

tens Pleje udvides til Færøerne, Punkt 15. 
Lov for Færøerne om Forbud mod Fiskeri 

med Bundslæbevaad. 
Indenrigsm. Skr. om Fisketorring i Gron: 

land. 
Lov om Ændring i Lov l. April 1912 om 

Vragning af Fisk. 
Lov for Færøerne om Fiskerilaan. 
Fiskeridirckt. Skr. ang. Laan til Selskaber. 
Fiskeridirckt. Skr. ang. Fiskcrilaan. 
Lov om Tillæg til Lov af l. J u ni 1929 om 

Fiskcrilaan. 
fiskeridirckt. Skr. ang. Laan til Akticsd~ 

skaber. 

. l.;; 
~lin 

i 

l 
I. 1162 

- 120! 

i 
- !294 

l 
l 

-1296 

l 
-1297 
- !306 

i 
-1325 
- 1·!20 

-1537 
-1625 

l 
i 

- \630 

l 
Il. i I 6 

l 
-1102 

i 

-1180 
-1241 
-j2H 
- i250 
- i2i2 

l 
- bo1 

l -j3l9 
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Aar Datum 

507 

. l'~ 
." ." 
IO:lliii 

' 
19301 2. M.1j 1 Fiskeridirckt. Skr. ang. L1an 
1930] 25. Juli l Bek. af Lov om Vr.l$ning 

\ ! April 1912. 

til Partrederier. 11.1328 
af Fisk af l. 

J 

-

1

350 
1930\15. Nov. i Fiskcridirckt. Skr. ang. «Trawh. 
1931 131. Marts! Lov om Oprettelse af et Fiskerinævn for 

1 l Færoerne. 
1931128. April i Lov om Adgang til Fiskeri i groulandske 

: , Farvande. 

l l 

l i 2. Søfart. 

l ' 
184516. Septbr.•l' Rentekam. Skr. ang. Stortvrag. 
18511 28. J u li Indenrigsm. Skr. ang. Stortvrag. 
1855121. Marts [Lov om Ophævelsen af den kongelige Ene~ l , handel paa Færocrne, § 3 (Kystbrt). 
1865:17. Martsl Lov, hvorved den nogle af Færocrncs Ind~ 

i ! byggere paahvilendc Forpligtelse til at 
/ l holde og bemande Baadc ophæves. 

1871122. Aug. l Justm. Skr. ang. Anvendelse af Fr. 16. Marts 
. 1842 om Dykkervæsenet 

189211. April l Solov. 
1892 L April l Lov om danske Skibes Registrering m. m. 
1892112. April l Lov om Oprettelse af Søretter udenfor 

j l Kobenh«vn samt om Søforklaringer og 
1 1 Søforhør. 

189214. Novbr.! Anordn. om Lempelser i Sølov af l. April 
l l 1892, for saa vidt .mgaar Færøerne. 

1892!4. Novbr.i Anordn. om Lempelser i Lov om Oprettcl~ 
l 

1 
sen af Søretter udenfor Kobenhavn samt l om Søforklaringer og Soforhor af 12. 

l , April 1892, for saa vidt ang:aar Færoernc. 
18931 16. Sept. i Anordn. om Lempelser i Lov om danske 

\ l Skibes Registrering m. m. l. April 1892, 
i for saa vidt angaar Færoernc. 

1893!'.' 6. Nov. 1 Regi. for Skibsmandskabets Forplejning og 
Opholdsrum om Bord i færoske Fisker• 

1 skibe. 
1895130. Marts! Lov for Færocrnc om Tilsyn med Ud van~ 

l Ureres Befordring. 
1 

1899 24. 
• 

M.utsj Strandingslov for Færøerne. 

- (71 

- !·105 

-1435 

l 
i 

l. l 55 

-160 
68 

109 

130 
197 
197 

199 

200 

- 201 

- 213 

214 

232 
282 



508 Sagregister. 

Aar Datum 

' l 
1905) 29. Nov. j Bek. om Bestemmelse i I-J. t. Lov om Sønæ~ 

! ringen m. m. af 25. Marts 1892 § 23 med 
Hensyn til Bøder efter nævnte Lov for 

l Færøernes Vedkommende. 
19121 9. Maj i Anordn. ang. Politiets Pligter i Strandings; 

11 \ tilfælde paa Færøerne. 
1912 115. Juni 1 Skr. fra Færø Amt ang. Strandinger. 
191711

28. Dec. l Bek. om Ændring i Reglement af 6. Nov. 
1893 for Mandskabets Forplejning Fi, 

'! l skcrskibc. 
1921 i 7. Oktbr.i H.1ndclsm. Skr. ang. Lov 29. Marts 1920 om 

i [ Tilsyn med Skibe. 
1926! 25. Aug. \Bek. ang. Betimeligheden af fast Agterlys i Fi; 

l skerfartojcr, 
' 1927' 2i. Jan. i Bestemmelser for fremmede Krigsfartejers 
i Adg.mg til danske Farvande. 

1927j 4. b\aj l Bek. af Lov om Skibes Registrering. 
19271 16. Juli Lov om Tillæg til Lov om Navigations~ 

i l undervisningen af 28. Febr. 1916. 
1928\li . .Marts Anordn. om Lempelser i Somandslov l. Maj 

i l 1923. 
19281 4. April l Lov for Færøerne om j.1gt, Fuglefangst 

l · m. m., § 30. 
19281 3. Maj J Bek. om Lempelser iSonæringslovens Regler 

l 
l om Styrmænd i Fiskerfartøjer. 

1930 4. April l Sof.utsm. Skr. om Bedstemænd. 
1930] 3. J u li l Sofartsm. Skr. ang. Udgifterne ved Maa.ling 

l ! af Skibe. 
19301 7. Juli i Sofartsm. Skr. ang. Hospitalsudgifter for So· 

\ j mænd. 

1. VII. Forsikring og Forsørgelses• 
væsen. 

1767!28. Aug. li Kgl. Konf. paa en Fattiges Kasses Oprettelse paa 
l Færø. · 

l832hs. April i Kgl. Konf. paa Regulativ for en Fond for 
\ l forulykkedes efterladte paa Færøerne. 

1891 i
1
30. Oktbr.( Kgl. Stadf. paa Fundats for «Forsikrings~ 
l l foreningen for forulykkedes efterladte paa 

Færøernc:n. 

l 
1. j315 

l 
- '420 
-1m 
l 

- !·!97 

_15·!9 

11.1145 

-1147 
-1157 

i 
-(li+ 

- i181 

-1195 

l 
- j208 
- 1316 

! 
- !329 

l 
.330 

l 
l 
l 

L\ 4 
! 

-! 21 

l 
- !190 



Aar l Datum 

l 
1895[10. April 
1899• +. Febr. 

l 
l 

1908\ 13. Marts 

i 
19081 2i. Maj 

l 
1913 i 29. April 
1913 129. April 
1914 [ 25. Fe br. 

i 
1916117. Jan. 

l 
1916 ! 25. Fe br. 

1916! 6. juli 

Sagregister. 

Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne. 
lndcnrigsm. Skr. ang. Refusion mellem fær~ 

oske Kommuner og de øvrige kongerigske 
Kommuner. 

Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige 
trængende Ul,ienfor Fattigvæsenet 

Lov om Byen Thorshavns kommunale Sty~ 

reJse, § 23. 
Lov om Hjælpekasser. 
Lov om Understottelse til Børn og Enker. 
Anordn. hvorved Lov af 29. April 1913 om 

Hjælpekasser sættes i Kraft paa Færøerne. 
Anordn. hvorved Lov 29. April 1913 om 

Understottelse til Børn af Enker sættes i 
Kraft paa Færøerne. 

Lov om forandret Affattelse af Fattigloven 
af 1895 m. v. 

Lov om Forsikring mod Folger af Ulykkes~ 
tilfælde. 

1918 i 11. 

l 
Nov. Anordn. om Ændring i An. af 17. Jan. 1916 

om Understøttelse til Bom af Enker, §§ 

1919 14. Oktbr. 

1920111. Febr. 
19211 l. April 

i 1921 j l. Decbr. 
19221li. Marts 
1923'28. Marts 
192419. Decbr. 

1924~1i. Decbr. 
1927!15. Marts 

1928: ·l. April 

19301·!. April 

l, 2, 4, 7 og 8. 
Andordn. om Embedslægevæsenets Ordning, 

§ 13. 
Anordn. om Jordemodervæscnet, § 5. 
Anordn. om 1"\-:ndring i An. af 17. jan. 1916 

om Understottelse til Børn af Enker, § l. 
Instruks for Kredslæger, § 21. 
Lov om l\~.m1ring i Fattiglovcn, § i+. 
Lov om Færocrncs Lagting, § 18. 
Vedtægt for Byen Thorshavns kommunale 

Styrelse, §§ 6-8. 
Lov om 1"\:.ndring i Fattigloven, § 72. 
Vedtægt for Færøernes Ulykkesforsikring, 

(Føroya vanlukkutrygging). 
Lov for Færøerne om Jagt, Fuglefangst m. m., 

§ 28. 
Skr. ang. Vemmetofte Klosters Understoh 

telscr. 
19301 15. April Lov om Ændring i Fattigloven, § 48, l. Stk. 
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l 

I. 1238 

l 
' - i281 

i 
-13H 

- 349 
- 449 
- 1·}51 

- 1456 

- 1·163 
' l 

-~·!67 

- Lt91 

- 198 

-1515 
- 152·1 

-1545 
585 
663 
706 

l 
IL i 59 
-i 67 

l 
-1149 
-119.5 

-

1

1316 
- 319 
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510 Sagregister. 

Aar Datum 

1931 31. 

l 
Martsl Anordn., hvorved Lov af 6. Juli 1916 om 

:Forsikring mod Folger af Ulykkestilfælde 
sættes i Kraft paa Færøerne. 

VIII. Fundatser for Legater o. l. 

·i·~ 
"tl ·-"","' 

l 
Il. 1108 

l 
1802 7. April l Kgl. Res, om Konfcrensraad \X'. A. Hansens l 

l Legat. l. 1 9 
1818 6. J u ni 1 Kane. Skr. om et Fond til Anskaffdsc af i 

1 nyttige Skolebøger for fattige Almueshorn l 
i paa Færocrnc. - 1 14 

1832 18. April i Regulativ for en Fond for forulykkedes efter~ _l_,' 
i ladte paa Færøerne. 21 

1846 3l. Decbr.l Fundats for Sognepræst Jens Engelsteds Le~ 
l gat til Skolevæsenets Fremme paa Fær: 
l øerne. - i 56 

1848 l l. Fcbr.: Reglm. for Kommunitctsstipcndiet og Regcns~ 
l b "f" . l Cnl lCICt. 

1868 16. April l K. U. M. Skr. ang. Kil·keboruincn. 
1891 30. Okt. l Fundats for «Forsikringsforeningen for for; 

l ulykkedes efterladte paa Færøerne». 
1893 25. April l Fundats for (j.Kong Frederik den Syvendes 

l Legat til Bedste for Almueskolen i Thors: 
: havn». 

1915 11. J u li l Fundats for Kunstdrejer W. 111. De b es Legat. 
1916 19. April l Fundats for Vicekonsul, Købmand Johannes 

l Hansen og Hustrus Legat for værdige 
l trængende Kvinder i Thorshavn. 

1921 29. Okt. 1

1

· Fundats for "Dr. phil. Jalwb Jakobsens 
Legat». 

1921 21. Dccbr.] Fundats for «Deres Majestæter Kong Chri: 
l stian den Tiendes og Dronning Alexandri~ 
l nes Legat til Fordel for Dronning Alex~ 
l andrines Hospital ved Thorshavn». 

1923 16. Okt. l Statutter for Færø Amts Bibliotek. 
1924 17. Okt. , Fundats for "Julemærkelegatet til Fordel 

-i 58 
-

1

1128 

- 190 

i 
-1211 

' - i-!60 

l 
-1-!67 

l 
- i550 

l 

i 
-1"620 
- 771 

, for syge og svagelige Børn paa Færøerne». IL 57 
1927 5. Juli l Fundats for «Else Birgitte Petersens Legat». 
1930 7. Nov. ! Fundats for a:Færøskd)ansk Ordbogsfond». - 370 

163 



Aar Datum 

1559 2. Nov. 
1656 7. Marts 
1657~20. April 
1657j27. April 
16911 30. Maj 

l 
17671" 28. Aug. 
1777 21. ,\\aj 

1826111. Juli 
1833\16. Okt. 
1836.30. Marts 
18371 26. J u li 

l . 
1843i 11. Febr. 
18451 8. Marts 
18451 12. Juli 
1850[25. Marts 

' 1852\12. Fcbr. 
1854\20. Marts 

i 
1855\17. Okt. 

l 
!863jl9. J.m. 

' 
1866\23. Febr. 

18 71 125. Fe br. 

18761 24. Maj 
l 

1876\ IO. Juni 
l 

1891 j1. April 
1892\12. April 

l 
1894113. April 

i 

Sagregister. 

IX. F æstegodset. 

Aabcnt Brev ang. Fæstegaan.le. 
Aabent Brev vedr. SandegærLle. 
Kgl. Missive ang. Kjcllnæs. 
Kgl. Konfirmation ang. samme. 
Fr. om Ilmdden paa Færo og andet Landet 

vedkommende. 
Fundats for Amtsfattigkassen. 
Fr. ang. <~dskilligt Agerdyrkningen og Tjene~ 

stefolk med videre paa Færo vedkommende. 
Rentek. Skr. om Bortfæstning. 
Res. om nye Kirkcgaarde. 
Sportclrcgl., §§ 29, 58, 62 og i2. 
Kgl. Resol. om den Kongen tilkomlliCndc 

Jordehval 
Rcntck. Skr. om UdsteJclsc af Fæstebreve. 
Rcntek. Skr. om Forbehold i Fæstcbrevc. 
Rentele Skr. om Forbehold i Fæstcbrcve. 
Indm. Skr. om Opladelse af Fæste til yngre 

Son forud for ældre Søns Afkom. 
Lov om Afhændelse af Øen Lille Dimon. 
lndm. Skr. ang. Jordehval (af Doglingcr) 

Kvalbø. 
lndm. Skr. om Fuldmyndighed som Be~ 

tingclsc for Fæsters Tiltrædelse. 
Lov om Afhændelse af de Fæstegaarden 

Husegaard tilh. Trocr. 
Lov om Ordningen af de til Haugevæsenet 

p.u Færøerne horende Forhold,§ 72 og 79. 
Lov indeholdende nogle Bestemmelser om 

Adgang til Kongsfæstc paa Færøerne. 
Kgl. Resol. om Afhændelse af Opdyrknings: 

jord af Husegaards Udmark. 
Kgl. Resol. om Afhændelse af mindre Styk~ 

ker af Fæstegods, 
Lov om Grandestævne paa Færocrne. § 6-7. 
Lov om Godtgerelse for udfortc Grundfor~ 

bedringer m. v. paa Statens Fæstegods 

511 

l 
L\ 

! 2 
-1 2 
-1 3 

-1 3 
-i -1 

=i;~ 
! 25 

_l 
-1

16 
52 

-IH 

=l:: 
-160 

-16i 
- l 7-1 

-
1
105 

109 

129 

-1153 

- 1''4 
- !86 

paa Færøerne. - 197 
Lov om Afhændelse! af Troer og Grund~ 1 

stykker fra Statens Fæstegods paa Færøernt:. j- !226 



512 Sagregister. 

Aar Datum 

1895 IO. April Lov om Fattigvæsenet paa Færoerne, § 13 c. 
1897 23. April Lov ang. Indforelse <1f en ny Skyldsætning 

af Jordejendomme paa Færøerne m. m., 
§§ 3-·l. 

1909 14. Juni Rcg!m. for Grindefangsten pail Færøerne, 
§ 23. 

1918 ·1. Marts Lov om vederlagsfri Afstaaelse af Kongsjord 
og beneficeret Jord til Anlæg af offentlige 
Veje. 

1921 l. April Lov om Atlf'lsning af Vintergræsningsretten 
paa Troer, indlagte fra Fæstcga;~rden Huse~ 
~pard og fra Embedsgaardcn Aalckær. 

1923 l. Dccbr. Justm. Skr. om visse Bemyndigelser for Amt~ 
manden over Færøerne med Hensyn til 
Sager om Salg af T roer og Grundstykker fra 
Statens Fæstegods paa Færøerne. 

1926 20. April Lov om Udskiftning, §§ ·10, 43. 
1928 ·!. April Lov om Jagt, Fuglefangst m. m., §§ 2-3. 
1931 31. MJ.rts Lov om Salg til Thorshavn Kommune af 

Embedsgaarden Aalckær. 

X. Havne' og Brovæsen. 

1881 7. Maj Lov om Forpligtelse til Jords Afgivelse til 
offentlige Veje, H.wne og Landingssteder 
samt til offentlige Skoler paa Færøerne. 

1908 27. Maj Lov om Byen Thorshavns kommunale Styrelse, 
§§ 25-26. 

1909 29. Jan. Bek. om Havnereglement for Sorvaag. 
1909 29. Jan. Bek. om Havnereglement for Vestmanhavn. 
1909 29. Jan. Bek. om en Vedtægt for Vaag Ejde. 
1910 12. J an. Bek. om I-lavnercglement for Klaksvig. 
1910 19. Dee br. Bek. om Havnereglement for Kval vig. 
1912 15. Aug. Lagtingsbcsl. om Bevillinger vedr. Veje, 

Broer og L:mdingsstcdcr. 
1913 29. April Lov om Anlæg af Havne m. v. paa Fær; 

øerne. 
1913 18. Oktbr. Bek. om Havnereglement for Kongshavn. 
1913 13. Nov. Uck. om Havnereglement for Fuglefjord. 
1917 8. Nov. llek. om en Vedtægt for Landingsstedc-t 

Skålamøl i Kvalbo. 

1.1238 

-1277 
- 1378 

l 

-1·198 

l 
- 1537 

i 

l 

l 
- 1793 
IJ.jll3 
- 1195 

-1·103 
l 

l. 163 

-1349 
- 371 
-I3H 
- 137·1 
-1390 
-1397 

·130 

451 
454 

- ·!55 

l 
-1495 



Aar Datum 

l 
1921 '5. Dee br. 

l 

Sagregister. 

Lov om A::ndring i Lov af 29. April 1913 om 
Havne. 

513 

l. 620 
1923! 28. Marts Lov om Færoernes Lagting § 18, 6. Stk. - i06 
1924i 9. Decbr. Vedtægt for Dyen Thorshavns kommunale l 

l Styrelse § 11. Il. 59 
1927115. Juni Lov om i\::ndringcr i Lov om Anlæg af Havne j 

af 29. April 1913. - 1\63 
1927! 19. Juli Reglm. for Overholc\else af Orden m. v. i 1 

l Trangisvaag Havn. - if75 
19271 19. Juli Reglm. for Vaag Havn. -1176 
1928119. Juni Havne~ og Brotakst fat· Midva<tg I-bvn. - i217 
1928!

1

19. Juni Reglm. for Forv<tltning ilf V<tilg, Tr<tngisvilag l 
og Skopen Havn. - 217 

1928[26. Sept. L<tgtingets fieslutning om Tilsynet med de ' 
! kommunale liitvne. 1234 

19291 13. febr. Rcglm. for Midvaag I-Lwn. - .

1

240 
19291 \3. Fcbr. Rcglm. for Skopen Havn. - 2-\0 
1930, 31. Jan. Takster for Bro i Fuglcfjord. - 268 

1930j 19. Marts Havnetakster for Vaag, Tr<tngisvaag og Sko~ l' 

i pen Havn. - 315 

1930' 19. Juni Takst for Kvivig Mole. - li28 
1930113. Oktbr. lLwnetakst for Thorshavn Havn. - 1361 

' 

1837 26. J u li 

1845 20. Sept. 

1847 3. April 
1854 20. Marts 

XI. Hvalfangst. 

Kgl. Rcsol. om Kongsbonderncs Andel i Jorde~ 
hval. 

Rentek. Skr. om private Sager i Anledning 
af Grindefangst. 

Rentek. Skr. om F.mgst af Døglinger. 
In dm. Skr. ang. J ordehval af Doglinger 

Kval bo. 
1855 31. Jan. 1ndm. Skr. om Gebyrer ved Grindcf<tngst. 
1857 29. Dee br. Lov om Grindefangsten paa Færoernc. 
1863 3 . .i\tuts Justm. Skr. om Jordehval p.1a Emhcdsgaanle. 
1863 16. Dccbr. Justm. Skr. om Frcmgangsmaadcn ved Døgt 

lingefangstcr. 
19. Juni Justm. Skr. om Jordehval i Thorshavn. 

l. l 46 

l 
-l 55 

57 

6i 
-l 67 

-1100 
- lOi 

-l tos 
- '1'129 
- 311 

1868 
1905 
1905 

2. Fcbr. Reglcm. for Hvalfangst ved Færuerne. 
3. J u ni Bel<. om Regler for Opkrævning af Afgift af 

Hvaler. 
l 

-\313 
ll-33 
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Aar l Datum 

1909114. J u ni 

l 
1918

1

126. Oktbr. 

1920 6. Oktbr. 
1923 2!. Nov. 

1926 l. Scptbr. 

1927 H. Juli 

Sagregister. 

llek. om Reglement for Grindefangsten paa 
Færøerne. 

llek. om Ændring i Grindcrcgl. af 14. Juni 
1909. 

ilck. om i'Zndring i samme. 
An. om Lukketid for Butikker og Lagre 

m. v., § 5 c. 
Lag:tingsbesL om Incilsso.d-Ionorar for Grinde~ 

salg. 
Lov om Hvalfangst ved Færocrne. 

XII. Jagt. 

189311-1. April Lov for Færocrnc om Beskyttelse af Muslin~ 

l ger. 
1828~ ·1. April Lov for Færøerne om Jaet, Fuglefangst m. m. 
1929112. Sept. Vedtægt for Fangst af Muslingen «Ødu» j 

l Sundc!Jgct. 

'l

i . XIII. Kirker og kirkelige Forhold 
(se ogsaa Ægteskab). 

16321 8. April Aabcnt Brev om Anncksga.:m1ene. 
16561 7. fo.·tuts Aabent Brev Ycdr. Sandcgærde. 
1657!20. April Kgl. j\lissivc ang. Kjellnæs. 
1657127. April Kgl. Konf. ang. Kjcllnæs. 
1673'

1

:16. April An. om adskilligt paa Færo § 12 (Anneks: 
gaarde). 

1816117. April Rcskr. ang. Overlobssojus Betaling. 
l818i 29. Sept. Kane. Skr. ang. Synsforretninger over Præste; 

l gaardc paa Færøerne. 
1822!19. Oktbr. 1'1. ang. utilladelig Kollektcring m. v. 
1827!31. Marts Kane. Skr. om, at anf. Pl. 19. Okt. 1822 skal 

l bekendtgøres som gældende paa Færoerne. 
1827). Novbr. Fr. ang. Betaling for de Attester, som udo 

l færdiges af Præsterne. 
1830!17. Dcchr. Fr. ang. en nærmere Bestemmelse af N. L. 

, 2-4-17 om Tiden for Gudstjenestens 

18311 9. Febr. 
Holdclsc. 

Fr. om, hvorvidt Sæd i Straaet 
sælges fra en Præstegaard. 

m. m. maa 

l. ·j'~ -o ·-' CQ (f;; 

' ' 

l l , __ 8 . 1)/ 

- !198 
-1532 

l 
- 1789 

l 
11.1116 
- 163 

l 
1.l2o9 

11.1195 

-1251 

l 
-j 
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-l 3 

-l 13 
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-l 15 

-l 16 
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20 
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Sagregister. 

Aar l Datum l 

1832,2i. April/ Rcskr. ang. Udvidelse af Fr. 30. Maj 1828 
j i om Daaben. 

1832]15. Sept. l Kane. Skr. om Fr. li, Dec. 1830 ang. N. L. 
1 l 2-4-17 om Tiden for Gudstjenestens 

1 Holdclse. 
1833 16. Oktbr.1 Kgl. Res. om nye Kirkcgaardc. 
1833 19. Oktbr.[ Kane. Skr. ang. Udvidelse af Fr. 9. Fe br. 

i 1831. 
1837,1. Augustl K.me. Skr. om Anvendelse af fr. 7. Novbr. 

' i l ·1 1827 ang. Betaling for Attester. 
1839•

1

1 5. Oktbr. 1 Kane. Skr .. 1ng. Ejendomst·etten til de færøske 
1 Kirker. 

18401 28. Marts i Kane. Skr. ang. Naadensaarct. 
1844\

1 

4. Juni l Kane. Skr. ang. Synsforretninger over Pr<t::stc: 
i gaardc paa Færøerne. 

1845123. April l Fr. om Jords Afstaaelse til Kirkegaardcs Ud, 
l l vidclse. 

1848/ 26. Maj 1 K. U. 1\l. Skr. ang. Præsternes Skydsning. 
1854 4. Januar l Lov ang. Fr. 23. April 1815 vedr. Kirke. 

l gaardc. 
1854 23. Marts ,

1

• K. U. M. Skr. om Læsning ved Kirkcstævne. 
1865 17. Marts l Lov om Skycisvæsenet paa Færocrnc. 
1866 23. Fcbr. 

1 
Lov om Haugcvæsenct, § 79. 

1872 28. Fe br.\ Lo: om de færoske Landkommuners Styrelse, 
i §§ 15-16. 

1876 10. Oktbr.l K. U. M. Skr. ang. Konflrm.1tion. 
18 7814. Novbr. K. U. ~1. Skr. ang. Bygninger under nævnte 

l 1 Ministerium. 
1879110. Febr.l Kgl. Res. om Tavler i Thorshavns Kirke. 
1880122. J u ni K. U. M. Skr. om Kirkesyn. 
1880 6. Novbr.l K. U. M. Skr. om Præsttal (Høj tidsoffer J. 
18841 26. Jan. i K. U. M. Skr. om Anneksgaardcne. 
1892,

1

' 4. Juli l K. U. M. Skr. ang. Bortforpagtning af lær, 
i øskc Præstegaarde. 

1895110. April li Lov om Fattigvæsenet paa Færocrne, §§ 37 
1 og 56. 

1907119. April i Lov om forskellige Forhold vedr. Begravelser. 
1908117. Jan. l An., hvorved Lov om Begravelser af 19. 

1 l April 1907 sættes i Kraft paa Færoernc. 
1908[1. April i Lov for Færøerne om AHosning af Tiende 

l ' og Forandring i forskellige Skatter og Af~ 
l gifter, Kap. lll. 

515 

l 
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l 
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516 Sagregister. 

Aar Datum 

1908 27. Maj Lov om Byen Thorshavns kommunale Sty~ 
rclsc, § 2-l. 

1909 H. Juni Bek., om Reglement for Grindefangsten paa 
Færøerne, § 20. 

1910 22. Fcbr. Bek. ang. Bestemmelser for Færøernes Mel: 
lem' og Realskole, § 15. 

191111. Dee br. U. M. Skr. ang. Fordeling mellem Præ' 
stcrnc af Erstatning for Præsttals Aflos: 
ning. 

1912 l. April Lov for Færøerne om Ophævelse af Kund; 
gøreise ved Kirkestævne m. m. 

1913 13. Fcbr. Bek. ang. Deling af Sudcro Præstegæld. 
1914 25. Fcbr. An., hvorved Lov Nr. 101 af 29. April 1913 

om Hjælpekasser sættes i Kraft pa.1 Fær~ 
øerne, § 6. 

1916 28. April Lov for Færøerne om Afstaaclsc af Grund 
til Kirker og Kirkcgaardc. 

1918 4. Marts Lov for Færøerne om vederlagsfri Afstaaclsc 
af Kongsjord og bcncllccrct J ord til An: 
læg af offentlige Veje. 

1918 23. April Bek. om, at Vaag Sogn, I\' orderoernes Præste• 
gæld blandt Færøerne, fremtidig benævnes 

1921 20. Jan. 
1921[ 28. Jan. 

1922 17. Marts 
1922 30. Juni 
1922 JO. Juni 

Kl.tksvig Sogn. 
K. M. Skr. ang. Anncksgaarde. 
Bek. om Oprettelse af et Embede som Kapel~ 

lan i Sydstromo Præstegæld. 
Lov om J~ndring i Skycisvæsenet 
Lov om Menighcdsraad. 
Lov om Sognebaandslosning og Brugen af 

Kirkerne. 
1922 7. August Lov om den offentlige Fred paa Folkekirkens 

l Helligdage samt paa Grundlovsdagen. 
1922 15. Nov. l An. ang. Sjællands Stifts Deling. 
1923 28. Marts l Lov om Færocrncs Lagting, § 18, ·1. Stk. 
1923 19. Nov.\ Politivedtægt for Thorshavn, § ·11. 
1923 21. Nov. i An, hvorved Lov af 7. August 1922 om den 

offentlige Fred paa Folkekirkens Hellig~ 
dage samt Grundlovsdagen sættes i Kraft 

1924.29. Marts 
192411. April 
19241 7. April 

pa.i Færøerne. 
Lov for Fæl'Ocrnc om Kirkernes Styrelse m. v. 
llck. ang. Dødsattester paa Færøerne. 
K. M. Skr. ang. Autorisation af færøske 

Salmer. 

l. 1349 
l 
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11.1 7 

H 

l 
-l 16 



Sagregister. 

Aar Datum 

19251' 21. Jan.! An., hvorved Lov om Menighedsraad af 30. 
• 1 J u ni 1922 sættes i Kraft paa Færøerne. 
l i 1925

1

, 21. jan.

1

. An., hvorved Lov om Sognebaandsløsning 
og Brugen af Kirkerne af 30. Juni 1922, 

i sættes i Kraft pa.1 Færøerne. 
1928] 24. Juni i Kgl. Res. om Deling af Østcro Præstegæld. 
1928121. Sept. l Lagtingsbeslutn- vedr. Bevilling til nye Kirker. 
1929, -l. Maj 'K. l\1. Skr. om Lejekontrakter. 
193011. Oktbr. K. M. Skr. ang. færøsk Ritual. 
1931~

1
· 16. Jan. Skr. fra Kirkeinspektionen ang. kirkelige 

Genstande. 
1931128. April l Lov om Folkekirkens Lønningsvæsen uden~ 

' l for Kobenh;IVn og Frederiksberg m. m., 
i s§ 10, 10 og 76. 

l 
XIV. Kommunalvæsen 

(se ogsaa Lagtinget og Thorshavn). 
i 18 721 28. Febr. Lov om de færøske Landkommuners Styrelse. 

188312·!. Sept. J ustm. Skr. ang. Offentliggørelse af Kommune~ 
.

1 

i regnskaber. 
1899 H. Marts Lov om Tilvejebringelse af Vedtægt for 

Uenyttclscn af Vand fra Thorshavn V.1nd~ 
l værk. 

1903
1

! 15. Maj l Lov om Ændringer i og Tillæg til de nu 
1 

gældende Regler for den kommunale Be: 

l 
skatning samt om Statstilskud til Kommu; 

l ncrne, § 37. 
1906120. Juli i Bek. om Vedtægt for Benyttelsen af Vand 

1 fra -Thorshavn Vandværk. 
1908 27. Maj 1 Lov om llycn Thorshavns kommunale Styrelse. 
1909[1. April ! Lov for Færøerne om Vandledninger. 
1909130. April l Lo.,v om Æn~rin~ _i Landkommunalloven af 

.8. febr. 1872, s§ ·l-10. 
19111- 17. ]an. iJustm. Skr. om, at Vaag Kom~nu~e 11~.1 

, 1 N arderøerne forandrer Navn ttl Klaksvig 
l ! Kommune. 

1913118. Oktbr.[ Bek. om Ændring i Bek. 20. Juli 1906 om 
l Vandvedtægt for Thorshavn. 

1913

1

118. Oktbr. Justm. Skr. om, at Kvalvig paa Sudcro skifter 
Navn til Sandvig. 

1919,4. Oktbr. :An. om Embedslægevæsenet, § 5. 
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i 
i 

Il. l if 
' l 

-i 90 
-1219 
- i232 
-12·13 
- :357 

1_9_ - ~) ) 

l 
-1-134 

i 
1.1135 

- !176 

l 
- 1281 

l 
-1305 
- 1324 
-1349 
- !376 

-1377 
l 

- j399 

i 
- i45·1 

i 
- 1455 
-1515 
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l l l u 
'\ •r D t l ' · '"" n aum ~~~-

1 Iea en 
l l l 

1923 30. Jan. Lov for Færøerne vedr. Affattelse af kommu• j 
nale Valglister. l I. 1678 

1923 28. Marts Lov om Færøernes Lagting. 1- )706 
1923 29. Sept. Bek. om Ændring i§ 31 i Lov Nr. 126 afj i 

27. Maj 1908 om Thorshavns kommunale 1 l 
Styrelse. ' - }71 

1923 B. Decbr. Lov om Ændring i Landkommunalloven af l i 
28. Febr. 1872. ~- 1796 

1929 3. Sept. Lagtingshesl. ang. offentlige forst.1nderskabs• \ 
moder i Frodebo Kommune. II.i25l 

1931 2. Jan. Skr. fra Færo Amt til samtlige Forstander~ i l 
skaber ang. disses Pligter. l - 389 

1931 B. Marts Lov om kommunale Valg i Landkommunerne l ] 
paa Færøerne. l - i402 

1931[ 17. Juli Bek. af Regler om kommunale Valg i Land• i i 
1 kommunerne. 1- 1467 

l : 

l 
1860129. Marts J ustm. Skr. ang. D.1gmulkter og Rejsegodt•l 

gorelse. l I. 103 
1863

1

19. Marts K. U. M. Skr. ang. Ansættelse af Kirke, i' l 
kasserer. - 107 

1S72 28. Febr. Lov om de færøske Lmdkommuners Styrelse.\- il35 
1S94' 29. 11\aj Justm. Skr. ang. Valglister. i -j231 
19191. Oktbr. An. om Embedslægevæsenet, § 1. 1- .

1

'515 
1923 28. Marts Lov om Færøernes Lngting. i- 706 
1923 20. Juli Justm. Skr. ang. Lagtingets Stilling overfor \l 

Amtmanden og Regeringen. - 760 
1923 7. Novbr. An. om Lagtingslovens Ikrafttræden. 

1~- 772 
1924 16. Sept. Forretningsorden for Færøernes Lagting. II. 38 

Lagtinget. XV. 

192 7 16. Dee br. J ustm. Skr. ang. Omlægning af Sager mellem i 
Ministerierne. 1- 1176 

192Sil9. Sept. Lagtingsbesl. ang. Tingets Forhandlings• 1 ·l 

l 
protokol og Dagsorden. l 

1930
1 

28. Jan. Justm. Skr. om Tingets Ret til at kræve Op• -~232 

l 
lysninger fra Embedsmænd. 

1 

1930 15. Sept. Lagtingsbesl. om Diæter og Rejsegodtgørelse i - 1268 
til 11\edlemmer af staaende Udvalg. 1- 1354 

1930
1

129. Nov.l An. om Forhøjelse af Antallet af lilediemmer 1 i 
l i Færøernes Lagting. l - 1372 



Sagregister. 

Aar Datum 

\ 
' XVI. Landboforhold 

.

1

1 

1 

(se ogsaa Dyr, Ekspropriation 
. og Fæstegodset). 

182·7121. Dccbr.! Kgl. Resol. om Torvehederne ved Thors• 
j i havn. 

1831125. Nov. l Fr. ang. Retsforholdet mellem Lejer og Kø• 
i 1 bcr eller Panthaver. 

1833\ 14. Aug.\ Kgl. Resol. om Torvehederne ved Thorshavn. 
18331

1

. 19. Okt. j Kane. Skr., hvorved Fr. 25. Novbr. 1831 ang. 
1 Retsforholdet mellem Lejer og Kober eller 

1 
! Panthaver gøres gældende paa Fæwerne. 

1850
1 
.. 18. Aug. l Kgl. Resol. om Torvehederne ved Thors• 
1 havn. 

1857i 4. Marts l Lov, hvorved Udstykning af det private 
l Jordegods paa Færøerne soges indskrænket. 

185711. Marts Lov om Udskiftning al Fælleshauger paa 
l l Færøerne. 

1866123. Febr. Lov om Ordningen af de til Haugevæsenet 
l paa Færøerne horende Forhold. 

1868130. Marts Justm. Skr. om Torvehederne ved Thorshavn. 
1877114. Fehr. Kgl. Resol. om Torvehederne ved Thorshavn. 
189111. April Lov om Oprettelse af Landvæscnskommis; 

sioner paa Færøerne. 
1891~ l. April Lov om Grandestævne paa Færøerne. 
1905'1 5. Maj Lov, sigtende til at lette Udarbejdelsen af 

nye Skocleo og Panteregistre paa Færøerne. 
1914! 26. Nov. Justm. Skr. ang. Fortidslevninger. 
1917'

1

1 12. Juni Instruks for Landbrugskonsulenten paa Fær# 
øerne. 

1922113. Febr. Lov for Færøerne om Værn for Indmarken. 
19241 29. Aug. Lagtingsbesl.om Landbrugskonsulentens Rejse# 

l godtgorelse. 
1926!31. Marts Lov for Færøerne om Lmdvæsenskommis# 

i 
1926!20. April 
19271 15. Juli 

i 
1928i31. Marts 

! 
19281 4. April 
19281 4. April 

sioner. 
Lov for Færoerne om Udskiftning. 
Lov om Oprettelse af mindre J ordbrug paa 

Færøerne. 
Lov om Indførelse af en 1\\atrikul og Op: 

rettelse af et Realregister for Thorshavn. 
Lov for Færøerne om Jagt, Fuglefangst m. m. 
Lov om Begunstigelser for Driftslaancforenin~ 

ger for mindre Jordbrugere paa Færøerne. 
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.l~ 
"O j·-"' "' 

: 

l. i 17 

_1120 
23 -i 

-i 25 

-1 59 
i 

-194 

-199 
- 1109 

-1128 
- 154 

-1186 
- .186 

l 
312 

- 459 

-1492 
-Ml 

i 
11.1 38 

l 
- ilOS 

-1113 

-1167 

- 1182 
- 1195 

l 
- [203 



520 Sagregister. 

i l l i 
i ' l l 

1928' 22. Juni l An. veJr. Matrikul og Realregister for Thors$ l j 

1 \ havn. .!1.[217 
1928: 25. Juni li Regi. for Opmaaling ved Udskiftning paa l '. 

l i Færøerne. - 1220 
19281 25. Juni ! Regi. om Ansættelse til Skattemarker ved l l 

l l Udskiftning paa Færøerne. l - !1225 
19281 25. Juni l Regi. for Jordbonitering ved Udskiftning l 

l 1 p.u Færøerne. ~- 226 
1928, 19. Juli i L H. Skr. om Dagpenge m. m. ved Ud'. l 

l ! skiftning paa Færøerne. ]- 1229 
1928122. Dccbr.[ Lov om Grundforbedrings1aan, § 8. ! - ]235 
1929\ 23. Jan. l' L M. Skr. om Dagpenge m. m. ved UJ, l l 

1 skiftning paa Færøerne. 1 -j236 
1929117. Oktbr.l L M. Skr. ang. Betingelserne for God1;en, l i 

. \ delse af Udstykning. l- lzss 
1930\27. Marts L M. Skr. ang. Betingelserne for Godkcn' l l 

i l Jclsc af Udstykning. 1 - 1315 
193014. Scptbr.! L. M. Skr. om Dagpenge m. m. ved Over; l l 

l l udskiftning. l - 353 
1931\' 11. Febr. Lov om Tillæg til Lo. v af ·l, April 1928 om '1 l 

1 
l Driftslaaneforcningcr. - ]399 

1931111. Febr.llov om Tillæg til Lov af 15. Juli 1927 om l l 
1 ! Oprettelse af mindre Jordbrug. i- '1399 

19311 4. Juni l Regler for Anvendelse af Statskassens Tilskud! 
l 1

1 

i _H. t.. Lov Il. Febr. 1931 om Foranstalt~) 
1 

nmg hl Husdy1·avlens Fremme. i- 1439 
1931 15. Juli l An. om Indforelse af Matrikul og Oprettelse l l 

i af Realregister udenfor Thorshavn. 1- ,462 
1931118. Sept. j Bek. vedr . .Matrikul og Realregister udenfor 1 j 

1 i Thorshavn. l - rt79 
1931129. Oktbr.1· Bek. om Udstykninger og Sammenlægninger :1 '1 

l for udskiftede Pladser udenfor Thorshavn. - :180 
1931:29. Oktbr.1 Bek. om Udstykninger og Sammenlægninger, l 

l l i Thorshavn. 1- 1486 
1931129. Oktbr.l Bek. ang. Bctoling for Udstykning og Sam' l i 

l l menlægning m. v. udenfor Thorshavn. 1
\- \487 

1931129. Oktbr.j Bek. ang. Betaling for Udstykning og Sam~, i 
l ! menlægning m. v. i Thorshavn. 1

1

- 1489 
1931' 10. Nov. i Bek. ang. Distrikter til 1-lingstebcdommelse.,- 1491 



Sagregister. 

Aar Dattun 

l . 
l i XVII. Lovgivning. 

1687\15. April i Kong- Christian den Femtes Norske Lov. 
16881 12. Maj ! Rcskr. om Norske Lovs Ikrafttræden paa 

' l 
1 l Færoernc. 

18141 I+. Jan. 1 Fredstraktat, Art. +. 
18161 6. Juli l Kgl. Res. om Oprettelse af Færo Amt. 
1821: 6. Juni i Kgl. Res. om almimlelige Anordningers An~ 

! l venddighcd. 
1824]8. Oktbr. i Fr., hvorved Oplæsning af Anordninger fra 

j l Prædikestolene afskaffes. 
182717. Dccbr .! Rcskr. om Udvidelse af Fr. 8. Okt. 182+. 
1829: il. April l Kane. Skr. om almindelige Anordningers 

l l Anvendelighed. 
1831]5. August! Pl. ang. Indgreb i Kjøbenhavns Universitets 

i · Almanak:Privilcgium. 
1833!19. Oktbr. Kane. Skr. ang. anf. Pl.s Udvidelse til F ær: 

521 

·l~ '"O ·-"'t"' 

l 
1.1 3 

-l 3 
13 
14 

14 

15 
17 

19 

20 

.· ; oernc. 25 
1852126. Aug.I.Justm. Skr. om de for 1821 udstedte An· 

l J ordningers Anvendelighed paa Færøerne. 60 
18541 ·L Jan. ! Lov om Udvidelse af nogle for Danmark 

l 
l udkomne almindelige Anordninger og 
! Love til Færoerne. 62 

185.51 5. Juli l Justm. Skr. om almindelige Loves Gyldighed 
pa<t Færøerne. -~1 7·1 

1867] 6. Juli l Justin Skr. om Lovændringer. - 127 
18 79~ IO. J u li i Bevilling om Autorisation af «Dimmalætting» 

: l som offentligt Kundgorclscsblad. - 1159 
1896! 1. April l Lov om Kundgørelse af Love og Anordnin~ l 

l [ ger paa Færocrnc. -j263 
1903] 23. Jan. l Lov om StatstiJende, § 4. - 1296 
l904i24. Marts l Bek. om Optagelse i Statstidenden af for: l 

i \ skellige Kundgorclscr vedr. Færøerne. - )3os 
1907!22. Marts i Lov om Tidens Bestemmelse for Færoerne. - 1326 
19121 L April ! Lov for Færøerne om Ophævelse af K und: l 

i l gøreise ved Kirkestævne m. m. - 1-tn 
1912i 8. Juni l Lov om Værnepligt. - ]427 
1921! 21. April[ Bek. om Taksten for Bekendtgørelser il 

j i «Dimmalætting». - 545 
1923j28. Marts! Lov om Færoerncs Lagting. -~706 
19231 20. Juli i.Justm. Sl<r. ang. Lagtingets Stillling overfor , 

1 'i Amtmanden og Regeringen. - 1760 
19241 16, Sept., Forretningsorden for Færøernes Lagting. IL\ 38 

11. - 34. 



522 Sagregister. 

Aar Datum 

l 

XVIII. Næringsvæsen 

(se ogsaa Fiskeri og Søfart, Sund, 
hedsvæsen og Ædruclighed). 

' l 
1837

1

1 l. Juni l Pl. om Klausulering af Obligationer til Na: 
l tionalbankcn. 

1841 21. Oktbr.[ Kane. Skr. om anf. Pl.s Udvidelse til F ær' 
l l ocrnc. 

18441 29. Aug. l Kane. Skr. ang. justering. 
l85113.Januar 1 Lov om Pressens Brug. 

1855121. Marts l Lov om Ophævelsen af den kongelige Ene~ 
l handel paa Færocrnc. 

1856 16. fcbr.l Tyendelov for Færocrne. 
1857 18. Juni i Justm. Skr. om dansk jusleret Maal og Vægt. 
1857]28. Oktbr.'l J ustm. Skr. om Lastning og Losning. 
l863i lO. lilarts [1 J ustm. Skr. om Anlohsstcdcr. 
18631 13. Juli I.Justm. Skr. om Næringsbcrcttigclsc. 
1867[ 6. Juli i Justm. Skr. ang. Tycndclovcn, § 59. 
1874 11. Fcbr.l Lov om Forbud mod visse Tændstikker. 
1881 7. Maj Lov om Fo1'.1ndringcr i !.oven :tf 21. Ivbrts 

l 1855 om Ophævelsen af den kgl. Ench<m• 
l del (§§ 7 og IO). 

18891 L 1\hrts ! Lov om Handdsrcgistrc, Firma og Prokura. 
1889] 24. Maj l Anordn. om Forelse af Handclsrcgistrd. 
18901 i. Fcbr. j An., hvorved Lov om Handdsrcgistrc, firma 

J -~ og P~okura af l. Marts 1889, sættes i Kr.1ft 
1 : paa br:::røernc. 

1890111. April i Lov om Beskyttelse for Varemærker. 
1892] 3l. ]Y\aj i Justm. Skr. om Viscringsgebyr. 
1893! 24. Nov., An., hvorved Lov om Beskyttelse for Vare~ 

l mærker af 11. April 1890 sættes i Kraft 
\ l paa Færocrnc. 

1895 1130.1\larts! Lov for Færøerne om Tilsyn med Udvan~ 
l drercs Befordring. 

1903! 23. Jan. 'l An., hvorved Lov Nr. 13 af H Fe br. 187-1 
l udvides til Færocrnc. 

1910116. Dee hr., Lov for Færocrnc om Kolportagcbcvillingcr. 
191119. Dee hr. j Lov for F æraerne om Sundhedspas for Han~ 

l dclsskibc. 
1912, 8. Juni i Lov om Straf for Brug af urigtig Varebetego 

l j nclsc m. m. 

l 

1.146 
-lsz 
-\51 

! 

-160 
i 

-l 6S 
-l so 
-l 99 
-iwo 
_

1

.107 

- 108 
- 1127 
-Il 50 

-116) 
-liSI 

-,181 

-liSI 
- ,!82 
-

1
199 

- 2li 

- !232 
l 

-1296 
- !39i 

= 1::: 
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Aar Datmn <El] 
--~~--~~--------------~l' 
19121' 13. Nov. l An., hvorved ovennævnte Lov af 8. Juni 

, l 1912 sættes i Kraft paa Færøerne. l. IH7 
1913i2·LJanuar1 Lov for Færøerne om Hamlclsrcjscndc. -IH-s 
1913!29. April l Lov om Arbejde i Fabrikker. '454 
1919i +. Oktbr.l Lov om Tilsyn med Dampkedler pa.1- Land~ 

! l jorden. 
19211 6. l\laj j Lov for Færoerne om Bogforing m. v. 
1922130. Juni l Lov om Lukketid for Butikker og Ll.gre m. v. 
19231 23. J u li i An. for Færøerne om forebyggelse af Ul y h 

l l kestilfældc ved Brug af Maskiner. 
1923119. Nov.! Politivedtægt for Thorshavn, 7. Kap.: om 

! i Beværtning og Forlystelser. 
19231 21. Nov.l An., hvorved Lov af 30. Juni 1922 om 

l l Lukketid for Butikker og Lagre m. v. sæt~ 
i tæs i Kraft paa Færøerne. 

1925 1

23. Dccbr.llov om .1\-::ndring i Lov af 2·1. Jan. 1913 om 
i ! 

l i Handelsrejsende. 
1926!15. Januar/Justm. Skr. om Forstaaclsen af An. 21. Nov. 

l l 1923 om Lukketid. 
1926i 18. Juni l An., hvorved Lov om Tilsyn .med Damp~ 

1

1

- l kedler paa Landjorden af 4. Okt. 1919 
! sættes i Kraft paa Færoernc. 

1928'26. Jannari I-Iandelsm. Skr. ang. Agentbcvillingcr. 
1928!3t. 0hrts! Lov for Færøerne om Mægling i Arbejds~ 

i i stridigheder. 
1928j·L April l Lov for Færøerne om Jagt, Fuglefangst m. m., 

l l § 21. 
1929127. Marts l Lov om Tillæg til Lov om Handelsrcgistre, 

1 Firma og Prokura af l. Marts 1889. 
1930! 15. April! Lov om Ikrafttræden af borgerlig Straffelov 

l l vedr. Bogforingsloven af 1921. 
193011 19. Nov. An., hvorved Lov af 27. Marts 1929 om 

1 
Tillæg til Firmaloven af 1889 sættes i 

" Kraft paa Færoernc. 

XIX. Politivæsen 

(s'• ogsaa Fiskeri og Søfart, Fæste' 
1 

gods•.'t, N æringsvæsen, Retsvæsen 
\_ i og Ægteskab). 

l836i JO. Marts i Sportclrcglm. for Rettens Betjente paa F ær~ 
! øerne, § 56 (om Pas). 

515 
5-15 

-1661 
l 

- 1762 

-\772 
l 

- 1789 

11.1106 

l 
-1107 

- 1135 
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-1187 
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-1241 
l 

-1317 

-1372 
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Aar Dattun 

1844129. Aug. Kane. Skr. ang. Justering. 
185015. April Lov om fremmede J oders Adg<tng til at op~ 

: holde sig her i Riget. 
1854i4. Jannari Lov om Udvidelse af uogle for Danmark 

'1 1. udkomne Anordninger og Love til Fæt; 
l øerne om Lov af 5. April 1850. 

1856!2S.Januarl Lov ang. Brandvæsenet i Thorshavn,§ 13. 
1856,,28.Januarl. Lov om Oprettelse a[ en Bygningskommission 

i Thorshavn, § l. 
1872 28. Febr.l Lov om de færoskc Landkommuners Styrelse, 

l l § 31. 
18821 23. Maj . Bek. om Sundhedsvedtægt for Thorshavn, S 2. 
1894113. April! Lov indeholdende Bestemmelser om Politiet 

l l 
paa Færøerne. 

1897. 23. April Loy om en ny Skyldsætning, § 6. 
19081 27. Maj i Lov om Byen Thorshavns kommunale S ty; 

l l reJse, § 28. 
19121 9. 1\laj An. ang. Politiets Pligter i Strandingstilfælde 

paa Færøerne. 
1912'1' 21. Aug. Lagtingsbeslutning ang. Bespisningsreglement 

for Fanger og Arrestforvarerens Løn. 
1912130. Oktbr.l Justm. Skr. om Arresthuset i Thorshavn. 
191.5

1 

H. Juli i Fund.1ts for \Venccslaus Marius Debes Legat. 
1916 Il. April l Lov om Rettens Pleje. 
191914. Oktbr. An. om Embedslægevæsenet, § 11. 
1922 30. Juni Lov om Lukketid for Butikker og Lagre m. v. 
19221 7. Aug. Lov om den off. Fred paa Folkekirkens Heb 

l ligdage samt Grundlovsdagen. 

L l H 

_i . 59 

i 
l 

-! 62 
l 

-171 

l 
-l 78 

-1135 
-1168 
-- j220 
-1277 

i 
-13·!9 

- 1420 
l 

- i-131 
-IH3 

460 
·167 
515 
661 

- ,664 

l 19231

1

13. Juni Justm. Skr. om Gebyrer og Forsikring i 
Henh. til Motorloven. - 1760 

19231 19. Nov. Politivedtægt for Thorshavn. 1772 
19231121. Nov. An., hvorved Lov af 7. Aug. 1922 om den 

offentlige Fred paa Folkekirkens. Hellig~ 
dage samt Grundlovsdagen sættes i Kr.1ft 

l p.1a F æroernc. 
192.3121. Nov. An., hvorved Lov af 30. Juni 1922 om Lukke~ 

! tid for Butikker og Lagre m. v. sættes i 
l Kraft paa Færøerne. 

- 787 

- 789 
19241' 26. Marts Rcglm. for den kommunale Betjent i Thors~ ll.l[. 

6 havn. 



Sagrcf;ister. 

Aar Datum 

l 
19241 ·1. Juni l Lov, hvorved Lov af Il. April 1916 om 

l l 
Rettens Pleje med dertil horende Till;cgs~ 
love w.lvidcs til at gælde for Færocrnc. 

1924' 10. Sept. An. om Retsplejeloven. 
1924130. Sept. l Bek. om Retsplejeloven. 
19251 20. Aug. l Cirk. ang. Strafferegistre. 
19281 8. Sept-. l Tillæg til Politivedtægt for Thorshavn Kom~ 

1 l rnunc. 
1929) 29. Maj 

1 
Cirk. ang. «Nordisk Rcjsekort». 

1929i 6. Juli i Bek. om Forbud mod Salg af Skydevaaben 
! i og Ammunition. 

19291 7. Aug. i Rcglm. for Politibetjentene paa Færøerne. 
1930!19. Martsl Lov for Færøerne om Motorkoretøjer m. m. 
1930] 25. April-~ Bek. for Færoernc om Opkrævning af de i 

l Lov af 8. Marts 1930 fastsatte Afgifter m. m. 
1930: 21. Aug. 

1 
J ustm. Skr. om udenlandske MotorkC1rcndc. 

1930129. Nov. i Bek. for Færøerne om [\lotorkørctojer m. m. 
1930/10. Decbr.l Reglm. for Dronning Alexandrines Hospital, 

l l § l. 
t93ti 7. Febr. l Rcglm. for Politibetjent i Tvcraa. 
19311 H. Marts l Lov om N.ndring i Lov 13. April 189J inde, 

i i holdende Bcst. om Politiet. 
1931[15. April l Rcglm. for den kommunale Politibetjent 

1 , Vaag. 
19311 3. Juli i Politivedtægt for Landkommunerne. 

i J 

l l XX. Postvæsen. 

1920! 26. J an.l Bek. om Postpakker. 
1925! 5. Decbr.! Justm. Skr. om Færosk som Postsprog. 

l l 
l l 

l 
' i 

XXI. Retsvæsen. 

525 

II. 16 
48 
51 

JOol 

232 
2+3 

248 
218 
303 

319 
353 
372 

385 
397 

·101 

434 
·153 

l. 523 
11. 106 

17971 20. Jan. l fr. om Forligelscs·lndrctningcr paa Landet i 
l ' Norge. l. 

l813j 23. Marts l Kane. Plakat om Sysselmænds Paakcndelse af 
6 

·1 1 Politisager. 
1818

1

1. Scptbr.l Kane. Skr. om Udskrifter af Forligclses•Pro~ 
1 ' tokollen. 

1820i 12. Jan. i Pl. om Attester, som skulle tilvejebringes for 
j ' et Skodes Tinglæsning. 

12 

14 
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! l'~ 1-ci :E 
i CQ (,/} 

Aar f Datum 

i ! 
1822121. Sept. l Kane. Skr. om Pl. af 12. Januar 1820. 1.]1.5 
18231 7. fe br. i Fomrdn. om Morttfikation paa bortkomne j j 

1 l Gældsbreve. ~- 1 15 
1824! 27. Nov. Kane Skr. om Forotdmng af 7. Fcbr. 1823.1 -~1.5 
1827!! 6. April' Pl. an o;. Detali n~; til Forh;;clscskommissio~ l 

, ncrnc og an~. Klagerens Udcbhvdsc ved!' 
disse. , - i 16 

18321 23. llhj [Kgl. Bevilling vedr. Fritagelse for Summer i l l 
i i Sparekassen for F æraerne for Arrest og: 
i l Beslag. . ' 

1836! 30. Marts j Sportelrcglm. for Rettens Betjente p.u Fæ r~ 
! ! oernc, §§ 28-33. 

l83i l. Aug. l Kane. Skr. an.~. Pl. .1f 6. April 1827. 
1839! 27. Nov.! Pl. indeholdende nærmere Bestemmelse af 

l l D. L. 5-3-18 og Pl. 18. ].1n. 1785. 
18411 28. Juli ! Fr. ang. Underpant i rorligt Gods. 

1843116. Fe br. i Kane. Skr. ang. Sportler. 
1844~1~ 21. Juni j Fr. ang. Tilbagesagning af offentlige Penge~ 

, 1 effekter. 
1857! ·1-. Marts·~· Lov, hvorved Udstykningen af det private 

l J ordegods paa Færoerne so ges indskræn; 
i -~ kct, § 19. 

1857129. Dee br., Lov om Grindcf.mgsten paa Færøerne,§§ 6-7. 
1858! 6. Nov. ! Lov for Færøerne om Proklam.1ta i Boer. 
1866!23. Fcbr.l Lov om Ordningen af de til I-Iaugcvæscnct 

i ! paa Færøerne horende Forhold, § 78. 
18 72lz5. Marts' Konkurslovcn. 
18731 l. Marts ! Lov om Udnævnelsen af Retsvidner paa Fær: 

l oernc m. v. 
187311. Marts i Regulativ for Retsvidner paa Færøerne. 
1874130. Nov. i Skiftclovcn. 
1876! 14. Jan. l An., hvorved Lov om Skifte af Dødsbo og 

'i' Fællesbo m. v. af 30. Nov 187·! sættes i 
Kraft paa færocrnc. 

18 79\i 10. J u li l An. om Forandring af den i Konkursloven 
l og Skifteloven foreskrevne Bekendtgørelses: 

l l maadc paa Færøerne. 
1891] l. April l Lov om Grandestævne paa Færocrnc § 13. 
18921 ·1. Nov. 

1 

An. om Lempelser i Lov om Oprettelsen af 
! Saretter udenfor Kobenhavn samt om So$ 

forklaringer og Søforhor af 12. April 1892, 
for saa vidt angaar Færocrne. 

l 

22 

25 
+7 

·JS 
51 
52 

9f 
100 
!Ol 

109 
IH 

J.l5 
118 
150 

- '151 

- 159 
- 186 

l 
-1201 



Sagregister. 

1894130. 1\larts Lov for Færoernc om Udp:mtning- m. m. 
1894!18. April Justm. Skr. om Syssclmændenes Bemyndigel1 

j ser vedr. Auktioner. 
1896: l. April Lov om Forandring i Bcstcmmclscme om 

l Afholddsen af Ting p.:1a Færoemc. 
1897119. Marts Justm. Skr. om den ved Udpantningslovens 

l § Il hjemlede Gebyrfrihcd. 
1897:t8 Dccbr Lov om Rcttcmes Medvirkning til Optagelse 

l . . af Bevis i Udlandet m. m. 

1898!2-L Oktbr. An., hvorved Lov af 18. Dccbr. 1897 sættes 
' i Kraft paa Færocrne. 

1902~ 2. Maj An. om den Skikkelse, hvori Lov om Kon; 
l kurs m. m. af 25. lVIarts 1872 fremtidig 
i skal være gældende paa Færoerne. 

190619. ,r-.\arts Lov om Udforelse af Notadalforretninger 
1 paa Færoerne. 

1906!10. Marts Instruks for Udforeisen af Notarialforrdnin% 
i ger paa Færocrne. 

1908128. Fcbr. Lov om Tillæg til Lov af 18. Dccbr. 1897 
om Optagelse af Bevis i Udlandet. 

19081 H. 

l 
Nov. An., hvorved Lov af 23. Februar 1908 sættes 

i Kraft p.u. Færøerne. 
1917!31. Oktbr. Instruks om ,lindring: i Instruks af 10. l\Luts 

1906 om Notarialforrctningcr. 

19241 ±. J uui Lov, hvorved Lov af 11. April 1916 om Ret~ 
tens Pleje med dertil horende Tillægslove 
udvides til at gælde for Færoernc. 

19241 3. Juli Vejledning ;mg. Valg til Nævningcgrund: 
listen for Færøerne. 

1924] ·1. Juli Justm. Skr. ang. Cirkulærer, som vil være at 
l anvende paa Færocme fra Rctsplcjdovcns 
l Ikrafttræden at regne. 

1924! 30. Sept. An. om Gennemforelse paa Færocrne af Lov 

i
l af Il. April 1916 om Rettens Pleje med 

dertil horende Tillægslove. 
1924. 30. Sept. An. om samme. 
1924]30. Sept. Bek. om samme. 
1924131. Okthr. J ustm. Skr. ang. Indberetninger vedr. For~ 

i ligsvæsenet 
1925126. Sept. Lagtingsbeslutn. om Godtgerelse til Rets: 

l vidner. 
1926131. Marts Lov for Færøerne om Landvæscnskommis• 

i 
' sioner. 
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! 
J loJ" ' l~ ' 
- i231 

l 
- i26·t 

i 
' 

-1276 

- !280 
' l 

- ·2SO 

l 
- 288 

-1315 

322 

3H 

363 

·195 

Il. 16 

30 

35 

±8 
19 
51 

58 

106 

108 
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Aar Dattun 

' 
1926120, April 

l 
1926/ 20, April 
1927/ 12. April 

19271 +. Maj 

l 
1927/ 2. Juli 
1927110, Nov. 

l 
19281 9. Fcbr. 

i 

l 
1928! 31. Marts 

l 
l 

192814, April 

1930'23. Decbr. 

l 
1916j 28. April 
1920117. Sept. 

19211 3. Fcbr. 
i 

1930/I. Oktbr. 

' 1931/17. Oktbr. 
1 

Sagregister. 

Lov om Tilsyn med de af Eksekutorer bc"' 
handlede Dødsboer. 

Lov for Færøerne om Udskiftning. 
Lov om 1"Endring i Lov :~f 25. b'larts 1872 

om Konkurs. 
An., hvorved Lov af 20. April 1926 om Til~ 

syn med Eksekutorboer sættes i Kraft pa<1. 
Færøerne. 

J ustm. Skr. om Dagpenge for Dommeren. 
An., hvon·cd § 2 i Lov af 12. April 1927 

om Æ.ndring i Konkursloven sættes i Kraft 
p.u Færøerne. 

justn1. Skr. om Rets.1fgiftcr Sltnt om Bc~ 
fordringsgodtgørelse og Dagpenge til Dom~ 
mercn og hans Fuldmægtige. 

Lov om Indførelse af en lvhtrikul og Opt 
rettelse af et Realregister for Thorshavn, S§ 
2 og 15. 

Lov for Færøerne om Jagt, Fuglefangst m. m., 
§ 31. 

Lov vedr. Udarbejdelsen af nye Skøde~ og 
Panteregistre paa Færøerne. 

XXII. Rigsdagen. 

Lov om Folketingsvalg paa Færøerne. 
Bek. af Danmarks Riges Grundlov af 5. J u ni 

1915 med 2tndringcr af 10. Sept. 1920, 
§§ 36-37. 

Regler om Frcmgangsmaaden ved Landstings~ 
valg. 

Bek. om N.mlring i den i Lov om Folke~ 

tingsvalg paa Fæl'Oe~ne af 28. April 1916 
og Lov om Valg til Rigsdagen af l L April 
1920 indd10ldte Fortegnelse over Valgr 
distrikterne p.u Færøerne. 

Bek. om Ændring i Bek. af l. Okt. 1930 
indeholdende Fortegnelse over Valgdistrik" 
terne. 

l 
u.[ll3 
- /113 

l 
-\155 

l 
11." - l )/ 

-1163 

' 
- 1176 

! 

- )180 

l 
- \182 

i 

-1195 

T. 
l. \469 

l 
-1532 

-1536 

l 

l 
Il. j354 

l 
- 1·180 
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Aar Datum 

XXIII. Skatter og Afgifter. 

i l. Skat af fast Ejendom. 

18101 8. Fcbr. Fr. om Afgift ved Overdragelse af faste 
! Ejendomme samt af Arv m. m. 

1867!29. Marts Lov ang. en ny Skyldsætning af Jorderne paa 
j Færøerne. 

l. Il 

; 
- ~127 

l 1897\23. April Lov ang. Indferelse af en ny Skyldsætning 
i af Jordejendomme paa Færøerne m. m. - j277 

1898127. Oktbr. Justm. Skr. ang. anf. Lovs§ l. - ;281 
1908i l. April Lov for Færøerne om Afløsning af Tiende 

j og Forandring i forskellige Skatter og Af; l 
l gifter. -~3·!8 

1908\ 2i. Ivlaj Lov om Byen Thorshavns kommunale Styrelse, . 
i § 31 (Bygningsskat til Thorshavns Kom~ , 

I
r munc). -1349 

1910 l. April Lov om Ophævelse af Lov om Kapitelstaksten r 

' for Færøerne af l. Maj 1868. - )397 
191217. Marts Lov for Færøerne om Forandring i forskel; \ 

lige Skatter og Afgifter, § 3. - j H l 
1923

1
i12. Marts Lov for Færøerne om den kommunale Bc~ 1 

skatning, § 30, jfr. Lov .tf 7. f\·iarts 1928 i 

19231
1]'_, '\arts (Skat til Amtsrepartitionsfonden). -1678 

' '' Lov for Færøerne om den kommunale Bc~ i 

\ skatning, § 37 (Skat til Sognckonununcn). -[678 
1926120. April Lov for Færoernc om Udsldftning, §§ l 

l 68-69. 11. 1113 
19281. 25. Juni Rcglm. for Ansættelse til Skattemarker ved l 

Udskiftning paa Færøerne. - !225 

l ; 2, Personlig Skat til Sognekommunen. 
l 

192Jjl2. Marts Lov for Færocrnc om den kommunale Bc~ 
skatning. 

1923128. Marts Lov om Færøernes Lagting, § 18, Stk. l. 
1923jl·l. Decbr. Skr. fra Lagtingets Skattcudvalg. 

l. i678 
-1706 
- \793 

1927jl9. Dccbr. Skr. fra Logtingets Skattcndvalg. 
1928) 7. Marts Lov om Ændring i Lov af 12. f\.1arts 

IL ~177 
1923, ; 

l § 30. 
19301 Il. Jan. Skr. fra Lagtingets Skatteudv,1lg. 
1930;29. Decbr. Skr. fra Lagtingets Skattcudvalg. 

11-35 

-1'181 
- .266 
- bs8 
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Aar Datum 

! 
3. Arveafgift. 

l92lj 8. Nov. An., hvorved Lov om Arveafgift af 27. Maj 
l 1908 5ættes i Kraft paa Færoeme. 

1921130 Decbr Bek. om Stedet for Indbetaling af Arveafgift 
i , . paa Færøerne. 

1921!30. Decbr. 13estem. om Beregningen og Opkrævningen 

1

1, a:.Ar::l::::s:::. F::oc:~:mstillings• 
afgifter. 

l l 
1!'.92130. Marts il Lov om forskellige Sbtter og Afgifter paa 

l . Færøerne, Kapitel I. 
1897· 25. Febr.l Instruks for Karantænebetjente paa Færøerne, 

l l § 9 (Toldkontrol). 
1912118.Januar1 Dansk Konsularinstruktion, § 30 (om Vare• 

l fortegnelser). 
1912! 7. Marts Lov om Forandring i forskellige Skatter og 

l Afgifter. 
1930! 8. Marts Lov for Færøerne om Forandring i forskellige 

l Skatter og Afgifter. 
1930125. April Bek. om Opkrævning af Je i Lov af 8. Marts l 1930 fastsatte Afgifter m. v. 

l 5. Afgift af Motorkøretøjer. 

1930119. Marts Lov for Færoerne om Motorkoretøjer m. m., 
l § 32. 

1930! 29. Nov. Bek. for Færøerne om Motorkoretøjer m. m., 
l Afsnit IX. 

l 
1928j31. Marts 

l 
1928j 16. Aug. 

6. Hundeafgift til Kommunen. 

An., hvorved Lov af 18. April 1925 om 
Hunde.1fgift samt om Straf og Erstatning 
for Skade, foraarsaget af Hunde, sættes i 
Kraft paa Færøerne. 

Lagtingsbeslutn. om H undeafgift for Frode bo 
Kommune. 

l 
I. !551 

-1633 
l 

l 
-1633 

i 

- 1193 
- !m 

l 
-1107 

l -1411 
!1.1298 

l 

-1319 

ll.\303 
l 

-]372 

l 
ll,l'190 

- 232 



A.u l Dalum 

7. Stempelafgift. 
l l 

1929123. April l Bek. af Lov om Stempelafgift, §§ 1-5. 
1930111. Marts l Lov om Tillæg til Lov for Færøerne 

1 l J u ni 1929 om Fiskcrilaan. 
af l. 

l l 
l l 
l l 8. Afgifter vedrørende Handel. 

1855121. Marts Lov om Ophævelsen af den kgl. Enehandel, 
l § IO, jfr. § 2 i Lov af 7. Maj 1881 (Afgift 
l for Antagelsesbreve paa Handel). 

1892130. Marts Lov om forskellige Skatter og Afgifter, § 15, 

l 
(Afgift for umiddelbar Handel fra Skib 
med Indbyggerne). 

19131 24. Jan. Lov for Færøerne om Handelsrejsende, § 22, 

l 
' saaledcs som affattet ved Lov af 23. Dec. 

1925. 

l 
1881 23. April 

1892 30. M.uts 

190513. Juni 

19091 J.l. J u ni 
l 

19271 14. Juli 

9. Indklareringsgebyrer. 

Lov om fremmedes Fiskeri, § 3 (Viserings; 
gebyr af fremmede Fiskcrskibe). 

Lov om forskellige Skatter og Afgifter, § 14, 
jfr. §§ 5-6 i Lov af 21. Marts 1855, jfr. 
Jmskr. 31. Maj 1892 (Viscringsgebyr .1f 
Handelsskibe}. 

10. Afgift af Hvalfangst. 

Bek. for Færøerne om Regler for Opkræw 
ning af Afgift af Hvaler. 

Bek. om Reglement for Grindefangsten paa 
Færøerne, § 19. 

Lov om Hvalfangst ved Færøerne, §§ 6-7. 

11. Apothekerafgift. 

1913129. April Lov om Apothekervæsenet paa Færøerne, 
l § 6. 

' '1-i'l ~ ;;; 

11.1241 
l 
l 

-1301 

l 
l. 68 

l 

l 
-1193 

l 
-1448 

l 
l. 1162 

l 

+' l 

i 
J. 313 

378 
Il. 163 

l 

l 
I. IH9 



Aar ,l Datum i.~ 
l ciS V3 
l 

l 
1 l 12. Biografafgift i 

1922!17. Marts l Lov l) om Biografteatervæsenets Ordning,§ H. l 

13. Retssportler. 
l 
l ' i 1836!30. Marts Sportcl~Rcglcmcnt for Rettens Betjente paa l' 

l . Færøerne. , J. 25 
1840121, Decbr, Kane. Skr. ang. Gebyr for Forbud. ~- 51 
1857!29. Dccbr. Lov om 1'\".ndring i Sportelreglementet af 

l 1836. 1- 101 
18671 9. Sept. Justm. Skr. ang. Notarialgebyrer. ~- 127 
18681 26. Maj Lov om Afgifte!" af frivillige Auktioner over l 

l Handclsvarer, § 5. - 1128 
1874130. Nov. Lov om Bctaling.cn for de til Skiftevæsenet l 

1930123. Dccbr. 

! 

1881118. Marts 
1892lll. Marts 

1895 IO. April 

1908 l. A pr il 

1912i l. April 

1924129. Marts 

l 
1925121. Jan. 

1925120. Aug. 

1928117. Narts 

henhørende Forretninger. - 1150 
Lov vedr. Udarbejdelsen af nye Skøde~ og l 

Panteregistre paa Færocrne. 11.1388 

H. Forskellige Bestemmelser. l 
Lov om Ophævelse af Næbbctoldcn. 
Lov om Tilkobsafgift af Skibe, der indfores 

til Færøerne. 
Lov om fattigvæscnct, § i, jfr. kgl. Konf. 

af 28. August 1767 m. IL 
Lov for Færoernc om Afløsning af Tiende 

og Forandring i forskellige Skatter og 
Afgifter. Kapitel III. 

Lov for færocrnc om Ophævelse af Kund~ 
gorclsc ved Kirkestævne m. m., § 2. 

Lov for Færøerne om Kirkernes Styrelse, 
§§ 8-9, jfr. § l!. 

An., hvorved lov om /Ylcnighcdsraad af 30. 
Juni 1922 sættes i Kraft paa Færøerne, § 13. 

Cirk. ang. Strafferegistre, Afsnit VIII, om 
Straffca ttcstcr. 

An. om Lempelser i Somandsloven af l. Maj 
1923 (den særlige Fiskcrpaamønstring). 

l. j!62 
l 
l 

- !191 
i 
l 

-1238 

l 
- 1318 
_,,!13 

l Il. 1 7 
! 
! 

-174 
l 

- 110-l 

l 
- liSI 

I) Ikke medtaget i nærv. Lovsamling. 



Aar Datum 

l 
1928j3I. Marts 

1928111. Maj 

! 

Sagregister. 

Bek. af Lov om Sonæring af 28. Fcbr. 1916 
med senere Ændringer, § 23. 

Bek. af Lov af 29. Marts 1924 om Told~ 

<lfgifterne m. m. (den danske Toldlov)§ 2 a. 

XXIV. Skole• og Undervisnings• 
væsen. 

l. l Almindelighed. 
l 

185411. Marts Lov om Ordningen af Skole~ og Undcrvis~ 

l 
ningsvæscnet paa Færøerne. 

1872 ?S Fcbr Lov om de færøske Landkommuners Styrelse, 

[,l!- . . Z.§§ 15-16, (Skolekommissionerne). 

Færøernes Mellem' og Realskole. 

185411. Marts Instruktion for Lærerne ved Thorshavns 
Skoler. 

19051 27. Juni Regulativ for Lærcrraadet ved Mellemskolen 
l i Thorshavn. 

1910]22. Fe br. Bek. ang. Bestemmelser for Færøernes Mellem~ 
l og Realskole. 

1921127. Jan. U. M. Skr. ang. Vikarforhold, 
1921, 21. Juni Bek. om Ændring i Bek. af 22. Fcbr. 1910, § 5. 
1922112. Juni Lov om Pensionering af Lærere og Lærer~ 

inder ved Færøernes Mellem" og Realskole. 
1922113. Dccbr. Bek. om Ændringer i Bek. 22. Febr. 1910, 

l §§ 9-10. 
1924

1

11;: Oktbr. llek. om ~ndring i anf. llek., §§ 1-2. 
1928, _;,Joh. Bek. om hndnng 1 anf. Bek., § 6, 

1896125. Juni 

19081 27. Maj 

3. Kommuneskoleme. 

Bek. ang. nogle Forandringer i Lov af l. Marts 
1854 om Ordningen af Skole~ og U n der~ 
visningsvæscnct paa Færøerne (Thorshavn.!> 
Kommuneskole}. 

Lov om Byen Thorshavns Styrelse, § 24. 

533 

l 
' i 

ll.ll82 
l 

-r216 

l 

L i 63 

-1135 

l 
-165 
-1393 

=l~;~ 
- is49 

l 
-1663 

- 1677 
II. l 5i 
-1230 

l 
' l 

1.1264 
- ,349 
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Aar Datum 

1912116. Jan. 
i 
i 

1920,27. Maj 

1924115. Nov. 

i 
19261 5. Jan. 
19271 3. Maj 

l 
1931 22. Juli 

Sagregister. 

An. ang. Folkeskolen i Bygderne paa Fær~ 

øerne. 
Bek. ang. Ændring i An. af 16. Jan. 1912 vedr. 

Folkeskolen, § 7. 
Bek. om Ændring af Feriepl.men for Thors: 

havns Kommuneskole, Lov 1854 § 16. 
Kgl. Res. ang. Ferien ved Tvcraa Skole. 
Bek. om Ændring i de af 29. Maj 1896 fast. 

satte Bestemmelser om Thorshavn Kom' 
muncskole, Bek. 1896 § 6. 

An. om Ændring i An. af 16. J.ln. 1912 ang. 
Folkeskolen. 

4. Lønningsbcstemmclser. 

1893129. Marts Lov om Pensionering af Lærere og Lærer~ 
inder ved Almueskolevæsenet paa Fær, 

l 
øerne. 

1918 5. Febr. Lov om Ændring i Lov af 29. Marts 1893. 
1928 31. Marts Lov om Pension og Efterindtægt for 

Lærere og Lærerinder i Folkeskolen paa 
i Færøerne. 

1928 8. Maj l Bek. om de ved Lov af 31. Marts 1928 ind, 
l forte ændrede Pensionsregler for Lærere 
l og Lærerinder i Folkeskolen paa Færøerne. 

193t28. April 'l Lov om Ændring i Lov af 12. Juni 1922 om 
~ Lonningsbestemmelscr for Lærere. 

1931 30. Maj l Bek. af Lov af 12. J u ni 1922 om Lønnings' 

l 
19071 ". "'' 

18181 6. J u ni 
l 

18291 7. Jan. 
18291 H. Jan. 

l bestemmelser for Lærere. 

l 5 s . . l . emmanet 

l Vedtægt for Færøernes Scmiinrium. 

6. Førskellige Bestemmelser. 

Kane. Skr. om et Fond til Ansk.lffelsc af 
nyttige Skolebøger. 

Kgl. Res. ang. Skolevæsenets J\lidler. 
Kgl. Res. ang. s.ammc. 

l-o l'~ l "' </) 

!.1·!01 
l 

- 531 

11. 58 
- 106 

- !157 
-1479 

l 

l. 202 
- 497 

1!.1193 

- i209 

l 

= 1::: 

l 
l. f26 

l 
i 

I. ! 14 

::: l :~ 
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A ar Datum 

1832 18. April Kgl. Res. ang. Skolevæsenets Midler. IL 21 
1846 31. Decbr. Konf. paa Sognepræst Engelsteds Legat til l 

Skolevæsenets Fremme paa Færø. i - 56 
1848 11. Fe br. Reglm. for Kommunitets Stipendiet og Re• l 

gensbeneficiet, § 4, N r. 2. l - 58 
1864 18. Fe br. K. U. M. Skr. ang. Fondet til Anskaffelse af l 

nyttige Skolebøger. 
1893 25. April Stadfæstelse paa Fundats for Kong Frederik 

den Syvendes Legat til Bedste for Almue~ 
skolen i Thorshavn. 

1911 11. Jan. K. U. M. Skr. ang. Fortrinsret for færøske 
Elever til Optagelse paa Sorø Skole. 

1913 29. April Lov om Statstilskud til Folkehøjskoler og 
Landbrugsskoler. 

1915 23. Febr. K. U. M. Skr. ang. Uddeling al Bevillingen 
til Understottelse af Færinger til Uddan~ 
nelse paa et Seminarium i det øvrige 
Kongerige. 

1915 2. Aug. K. U. M. Skr. ang. hvorvidt en Lærerinde 
med Eksamen fra Færøernes Seminarium 

191711. Marts 

1917114. Maj 

kan betragtes som kvalificeret Ansøger til 
et Forskolelærerindeembede i det egentlige 
Kongerige. 

U. M. Skr. om Autorisation af Læremidler 
ved de færøske Folkeskoler. 

U. M. Skr. ang. de færoske Skoleindberet
ninger samt om Afholdelse af en skriftlig 
Prove i Dansk og Regning ved de fær~ 

i aske Skoler. 
1921129. Oktbr. Stad l. paa Fundats for D r. phil. Jakob 

1 Jakobsens Legat. 
19221 l. April Bek. af Lov om Navigationsundervisningen 

al 28. Febr. 1916 med Ændringer. 
1922 21. Aug. Skoledirektionens Bek. ang. Skolernesforhold 

overfor Tilfælde af smitsomme Sygdomme. 
1927 12. Febr. Skoledirektionens Cirkulære om Benyttelse af 

Folkeskolens Lokaler. 
1927 15. Juli Bek. om Aflevering af Tryksager til Biblio• 

te ker. 
1928 22. Maj U. M. Skr. vedr. Sager om Afskedigdse af 

Lærere. 

lOS 

-12Il 
- 1397 

l 

-1154 

- 1459 

- 1162 

l 
-1491 

- 1491 

-1550 
l 

- !663 
l 

-1664 

11. i 147 

-1166 
l 

- 1216 
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Aa1· Dattun 

l 
1929\ 13. Sept. U. M. Skr. ang. Udgifter til Vikar. 
192913. Oktbr. U. M. Skr. ang. Anvisning af Bevillinger til 

i Skolebygninger. 
1929!9, Novbr. U. M. Skr. ang. Færoernes Pensionsfond. 
1929! IO. Dec. U. M. Skr. ang. Tilskud til Skolebygninger. 
19301 9. J.lll. U. M. Skr. ang. LonningsforskuJ til Lærere. 
1930;12. Marts U. l\1. Skr. ang. Vikarlou for Lærere, der 

l har opnaact Aarskursus paa Statens Lærer~ 
· højskole. 

1930
1
114. Marts U. M. Skr. ang. Tillægsprøve i Færøsk ved 

Seminariet. 

193017. April 

l 
19301 15. April 

i 

l 
l 

19311 22. Jan. 
il 

1931131. Marts 

1931]31. ~\arts 
19311 18. J u ni 

l 

U. M. Skr. ang. lidbetalingen af Pensioner 
til Lærere. 

Lov om Ændring i Lov af 29. April 1913 
om Statstilskud til Folkehøjskoler og Landt 
brugsskoler, forsaavklt angaar Færøerne. 

Bek. om Tilskud fra Staten til Ungdoms• 
skoler og Aftenskoler paa Færøerne. 

Lov om Statstilskud til Husholdningsskoler, 
§ l. 

Lov om statsunderstottede Biblioteker. 
Bek. om Statstilskud til Husholdningsskoler. 

XXV. Sundhedsvæsen. 

l. Lægevæsen. 

18401 
18541 

28. Jan. Pl. om Udlændinges Ret til Lægepraksis. 

18721 
i 

4. Jan. Lov om Udvidelse af Anordninger og Love 
til Færøerne (Nr. 2) ang. Udvidelse af 
Pl. af 28. Jan. 1840. 

8. J an. Lov om den Betaling, der tilkommer Læger 
paa Færøerne. 

1890127. Fcbr. Justm. Skr. ang. Forstaaclsen af Lov af 8. 

1914!21. April 
191914. Oktbr. 

l 
191914. Oktbr. 

Jan. 18i2. 
Lov om Embedslægevæsenets Ordning. 
An., hvorved Lov om Embedslægevæsenets 

Ordning af 21. April 1914 sættes i Kraft 
paa Færøerne. 

Bek. om de færøske Embedslægers Bopæl.< 

11.!252 

-1254 
- 1256 
- 1258 
-1266 

i 

-1301 

-1302 

- ,317 

l 
- 1318 

l 
-1393 

- 1408 
-1m 
- 1m 

i 

l 
LI 48 

-162 
l 

- 1131 

-1182 
-1459 

l 

-1'515 
- .522 



Sagregister. 537 

T 
Aar Datum 

192111. Dee br. l Instruks for Amtslægen p.1a Færøerne. II. 1575 
1921!1. Decbr.l Instruks for Kredslæger paa Færøerne. ; - isss 
1921[1. Decbr. l Instruks for Foretagelsen af lovmæssige Oh= : 

l i duktioncr. - 1617 
1928j27. Sept. l Lagtingsbcsl. vedr. Kommunelægernes Rejse~ ! 

! l godtgørelse. n.
1

1235 
1929]1. Oktbr.1

1 

Bek. om Befordringsgodtgørelse til færøske 
l . Embedslæger. - l254-

l9JliH. Oktbr.i An. om ;\:.ndr. i An. af 4. Okt. 1919 om 
l j

1 
Embedslægevæsenets Ordning. 

l ' 

l l 
2. Sygehuse. 

1895[10. 
in fine. 

April 'i' Lov om F.1ttigvæscnct paa Færøerne, § ·H 

l904i 22. Fcbr.j Reglem. for Sygehuset paa Sudero. 
19t2i Il. Febr. 

1 
Reglem. for Klaksvig Sygehus. 

1921:21. Dccbr.! Fundats for«Dcrcs Majestæter Kong Christian 
l 1

1 

den Tiendes og Dronning Alexandrines 
l Legat til fordel for Dr. Alexandrines 
l Hospitab. 

1924
1
17. Oktbr.l Fundats for «] ulemærkclcgatet til Fordel for 
' l syge og svagelige Børn paa FærøerncJJ, 

1925i20. April i Bek. fra Fæm Amt om Indlæggelse paa 
! l Sindssygehospital af sindssyge fra Fær: 
· 

1 

øerne. 
1927)23. M.·u·ts Rcglem. fr,1.l\1otorbaadcn «Medicus» (Norder: 

1 i øernes Lægekreds). 
192 7123. Marts i Reglcm. for Brugen af Motorbaadcn «RcyOu 

] 1 Krossur». 
1928!. 29. l\'1aj ~~- Justm. Skr. om Taksterne for Ophold paa 

i Dronning Alexandrines Hospital i Thors~ 
l l havn. 

19281 25. Sept. l Pensionsregler for Sanatoriet. 
1928!2. Oktbr.[ Justm. Skr. om Taksterne for Ophold paa 

l i Sygehusene i Tvcra,1. og Klaksvig. 
1930: l l. l'ebr.l Justm. Skr. om Hospitalstakster for Børn. 
1930126. April l Justm. Skr. om Anerkendelse af et Kyst: 

l l hospital. 
1930!10. Dccbr.\ Rcglem. for Dronning Alexandrines Ho~ 

i spital (Færo Amts Hospital). 

l 

l 
I i238 
- 1306 

-1108 

-1620 

Il. l 57 

-1103 
-jiH 

-1151 
l 

- 12I6 
- 1?3"1 1- -

-1235 
-1272 

-1~2: 
- p8) 

11-36 



538 

Aar Datum 

i 
1931[31. Marts 

l 

l 
1920111. Fcbr. 

l 
1920112. Febr. 

l 
192111. Dccbr. 

l 
19211' l. Dee br. 
19211. Decbr. 

i 
19221 2. Jan. 

l 1925128. Marts 
1925jt. April 

1925 12. Juni 

1926 n. Dec. 
193119. l\\;irts 

l 
18311 26. J u li 

i 

l 
1833119. Oktbr. 

l 
18981 4. Maj 
1913129. April 
1918~ 30. Nov. 

Sagregister. 

Lov om Salg til Thorshavn Kommune af 
Embcdsgaardcn A<tlckær, §§ l og 3, 2det 
Stk. 

3. J ordemodervæsen et. 

13ek. om Fripbdscr p.1a Fødsels: og Pleje: 
stiftelsen for Jordemodl!relcvcr fra Fær; 
øerne. 

Lov om J ordcmodervæscnct. 
An., hvorved Lov om Embedslægevæsenets 

Ordning af 21. April 1914 sættes i Kraft 
paa Færøerne, § ll. 

An., hvorved Lov om J ordemodervæsenet af 
13. Juni 1914 sættes i Kraft pu Færocrne. 

Justm. Skr. om Færocrncs IndJeling i Jorde~ 
modcrdistrikter. 

Instruks for Amtslægen for Færoernc, §§ 
3 og i. 

Instruks for Kredslæger p<la Færøerne, § 7. 
Instruks for alle til Praksis berettigede 

Jordemødre paa Færocrne. 
K. M. Skr. ang. J ordemødrenes Indberdnin~ 

ger til Præsterne. 
Bek. om Ændring i Instruksen. 
Lov om Forandring i Lov af 28. April 1916, 

§ l, (Bcfordringskasscr). 
An. om Ændring i An. af Il. Febr. 1920, 

§ 8 4. Stk. 
Bek. om Ændring i Instruksen. 
Bek. om Mindstebetaling for Distriktsjordc~ 

mødre paa Færøerne. 

4. Apotekervæsen. 

Pl. ang. Kønrøgstilsætning til Arsenik, som 
fra Apothckcrne sælges til Brug mod skade~ 
lige Dyr. 

Kane. Skr. om, at Plakat af 26. Juli 1831 gøres 
gældende paa Færøerne. 

Kgl. Resol. "om et Apothck i Thorshavn. 
Lov om Apothckervæsenet p.u Færøerne. 
An. om Udlevering af berusende Drikke fra 

Apothcker paa Færøerne. 

11. 403 

J. 130 
159 

515 

52-l 

530 

- 1.~75 
- ,,o85 

-1601 
-1641 
11.1101 

l 
- !102 

l 
- 110·1 
-1116 

t' 
1.120 

-, 75 
- 1280 
-~H9 

- !498 
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A ar Datum 

l 

1918 13. Dccbr.l Bek. om Apothekcrvæsenct m. m. paa rær; j l 
'j øerne. [ I. j:t99 

1918 13. Dccbr. Bek. om Haandkobsudsalg paa F<l!rocrne. ~~- ,.511 
192111. Decbr. !! Instruks for Amtslægen paa Færocrnc, § 6. , -

1
1Si5 

1921jl. Dccbr.; Instruks for Kredslæger paa Færøerne,§ 6. i- 1

1

'585 
1923121. Nov. An., hvorved Lov af 30. Juni 1922 om i 

l Lukketid for Butikker og Lagre m. v. sættes . 

l 
i Kraft paa Færocrnc, § 2 a. - i89 

1928 4. April Lov for Færoernc om Forbud ~od at drive 
E1·hverv med berusende Dnkke m. m., 

l § 1, 2det Stk. 11. izos 
192914. April An. om Apothekcrvarcr. -~1 2·!1 
1930. 8. Marts Lov for Færøerne om Forandring i forskellige 

Skatter og Afgifter, § l, d-e. - 1298 
Bek. om Rodring i Bek. af 13. Dec. 1918 19311ll. Marts 

l 
om Apotekervæsenet m. v. -1399 
5. Karantæne' og Epidemivæsen. 1 

l 
Kane. Skr. ang. Ledsagelse af Born med 

Vaccine. 
18541 l. Marts 

l 
Lov om Ordningen af Skole~ og Under: 

visningsvæscnet paa F.1:roerne, § 11, l. Pkt. 
18601 27. J an. 
18721 8. Jan. 

l 

J ustm. Skr. om, at Sundhedspas er gebyrfrie. 
Lov om Foranstaltninger til at forhindre den 

asiatiske Koleras Indbringelse til Færøerne 
m. m. 

1872j13. April Kgl. Resol. om Amtets Bemyndigelse vedr. 

1 Lov af 8. Jan. 18i2. 
1872115. April An. om Børnekopper. 

! . 1878!26. Marts An. om eksantcmattsk Tyfus. 
1879 1 16. Oktbr. Bek. om Fritagelse for Lægeundersøgelse. 
1882! li. Fe br. An. om Mæslinger og Skarlagensfeber. 
1895[30. Marts Lov for Færøerne om Tilsyn med Udvan• 

1 cireres Befordring, § 8. 
1897!25. Fcbr. Bek. ang. Karantænevæsenet paa Færøerne. 
1897125. Fe:br. Instruks for Karantænebetjente paa færocrnc. 

l 
1906) 9. Marts Lov for Færoerne om Indpodning af Ko• 

! kopper. 
l 1906po. Marts An. om den offentlige Kokoppeindpodning 
i paa Færøerne. 

190719, April An. om Meningitis cerebrospinalis. 
1911]19. Decbr. Lov for Færoerne om Sundhedspas 

i Handelsskibe. 
for 

l. 49 

- 63 

-1102 

-1133 
l -1144 

- H5 
155 
160 
167 

_1232 
268 
272 

316 

- b2o 
-1326 
- 401 
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Aar D.lhtm 

l 1912! 18. ].111. Dansk Konsularinstruktion, § 75. 
1912i 19. Sept. Regulativ ang. Behandlingen af Lig. 
1912! 19. Sept. Regulativ ang. Desinfektion. 
1916! 31. Juli Cirkulære om Fnat. 
1920[16. Dcebr. Bek. om Smitstof. 
1921 l. April Lov om de til Færøerne ankommende 

Skibes Forpligtelse til forst at anlobe visse 
Havne. 

l 
l. 1'±07 
- ·!32 

l 
- !+35 
- .491 
- ;535 

i 

l 
- i537 

1922 17. Marts Lov om Foranstaltninger mod smitsomme l 
Sygdommes Udbredelse p.u Færøerne. - !6·13 

1922 21. Aug. Bek. fr,1 Skoledirektionen an~. Skolernes 
Forhold overfor Tilfælde af smitsomme 
Sygdomme. 

1922: 16. Sept. Skr. fra Færo Amt ang. Gennemførelsen af 
l Lov 17. M.uts 1922. 

1922128. Oktbr., Justm. Skr. om, at Cirk. af 31. Juli 1916 om 
l l Fnat skal finde 1\nvcnddsc paa Færøerne. 

1922 28. Oktbr.1

1

' Justm. Skr. om, at Bek. af 16. Dec. 1920 om 
Smitstof skal finde Anvendelse paa Færocrnc. 

1929. 17. Sept. iJustm. Skr. om Statens Andel af Udgifterne 
1
1 l ifølge Lov af 17. Marts 1922. 

1930
1 

l. Juli l Justm. Skr. om Statens Andel af Udgifterne 
l ifølge Lov af 17. Marts 1922. 

193liJ4. Marts Lov om Ændr. i Lov af 8. Jan. 1872 om 
! Foranst. mod asiatisk Kolera. 

1835 6. Aug. 

184121. Oktbr. 

18 78 29. Marts 
1881 7. Maj 

6. Sundhedsforhold m. m. 
Pl. ang. handlendes Jagttagelse af Sikkerhed 

i Henseende til Svovlsyre og lign. 
Kane. Skr. om, at Pl. af 6. Aug. 1835 ud~ 

vides til at gælde paa Færøerne. 
Lov om Ligsyn p.u Færøerne. 
Lov om Sundhedsvedtægter m. m. paa Fær~ 

øerne. 
1882 23. Maj Bek. om Stadfæstelsen af en Sundhedsved: 

tægt fol' Thorshavn. 
1888 19. Juni Bek. om Ændring i Bek. af 23. Maj 1882. 
1889 12. Jan. Justm. Skr. om § 6, 2. Stk., i Lov om Ligsyn 

af 29. Marts 1878. 
1908 23. Decbr. Bek. om Ændring i Bek. af 23. /Vl.1j !882. 
1910 14. J u ni Bek. om Ændring i samme. 
1913 27. Sept. Bek. om Ændring i samme. 
1919 ±. Oktbr. An. om Embedslægevæsenet, § 7. 

-166·1 
- '669 

' 
- 1675 

- !676 
l 

11. jm 

- lm 

! LI 25 

-l 5? 

-l1ss 
l 

- il66 

l 
- il68 

-1180 

-
1
181 
368 
397 
±5·1 
515 
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Aar 1· Datum '"O l 
' e::liVi 

---T~----~--------------------~ i 

1921!1. Decbr. Instruks for Amtslægen paa Færoernc, § 9. .1!575 
1923! 19. Nov. Politivedt."Cgt for Thorshavn, Kapitel 8, - !772 
19241 2l. Jan. Sundhedsvedtægt for Klaksvig Kommune. II.] l 
1924i l. April Vejledning for Ligsynsmænd paa Færocrne. -~' IO 
1924i 1. Apr~l Bek. ang. Dnd::.attcstcr paa Færøerne. - H: 
19281 5 MaJ Bek. om 1'Endring i Bek. af 23. Maj 1882. - 1

1

'209 

l , , 7. T ubcrkulose. i 

1918112. Marts Lov om Foranstaltninger til Tuberkulosens 
l Bekæmpelse. 

192111. April An., hvorved ,1nførtc Lov af 12. Marts 1918 
i udvides til at gælde for Færøerne. 

1924129. Marts Lov om Statsstøtte til tuberkuloses Syge~ 

l behandling. 
19241 30 Sept An., hvorved anfortc Lov af 29. Marts 1924 

1

1 ' • 

udvides til at gælde for Færøerne. 
19281

1

2. April Justm. Skr. ang. Statsanerkendelse af Foraya 
fclag m6ti tuberklasj Ltku. 

1929!19. Sept. Vedtægt for Styrelsen af Tubcrkuloscsyge~ 
huset. 

19JOj26. April Justm. Skr. om Statsanerkendelse af Kysb 
1 hospitalet i Thorshavn. 

19151 IO. Maj 
1916;28. April 

l 

1921~ l. April 

192lj30. Dccbr. 

19221 2. Nov. 
l925i l. April 

1929113. Fcbr. 

1930! 21. Fcbr. 
' 

8. Sygckassevæscn. 

Lov om anerkendte Sygekasser. 
Lov om offentligt Tilskud til Læge~ og Syge; 

befordringskasser paa Færocrnc. 
Lov om Ændring i Lov af 28. April 1916 

om Befordringskasst.:r. 
Bek. ang. Tilskud af Statskassen til Syge~ 

plcjesagens Fremme paa Færocrnc. 
Bek. vedr. Sygeforsikringen paa Færocrnt!. 
Lov om 1\i,ndring i Lov af 28. April 1916 

om Bcfordringskasscr. 
Bek. ang. Optagelse i anerkendte Sygcl.:asscr 

paa Færøerne af arbejdsførc, kronisk syge 
Personer. 

An., hvorved Lov af 10. Maj 1915 om aner~ 

kendte Sygekasser, saalcdcs som denne er 
ændret ved senere Love, sættes i Kraft paa 
Færøerne. 

J. 193 

538 

II i 7 
'l 

l 

-152 
-1191 

-1253 
- (25 

l 
J. i·l<iO 

-1168 
- 1538 

l 
- !621 
-1676 

' ' 11.1102 

1"~--1.)/ 

- 1272 
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Aar Datum 

1924: 23. Juli 
i 

19261 31. Juli 

l 
19271 30. Maj 

1928126. Sept. 

18561 28. Jan. 

' 1856128. J.m. 

18631 19. Jan. 

l 
18681 12. Juni 

l 
' 18681 19. Juni 

1882123. /Vlaj 
19061 20. Juli 

l 
19081 27. M.1j 

l 19091 15. J an. 
1914125. Fcbr. 
1916119. April 

l 
1923129. Sept. 

l 
1923!19. Nov. 
1924j9. Dccbr. 

l 
19271 5. Juli 
1928131. Marts 

l 
1928122. ]nni 

1930!26. April 
l 

Sagregister. 

XXVI. Telefon' og Telegrafvæsen. 
Skr. fra Ministeriet fm offentlige Arbejder 

om Radiomodtagere. 
Koncession paa Telegrafkabel mellem Shch 

land, F ærøcrnc og Island. 
Lov om Telefoner p.1a Færøerne. 
Pensionsregler for Telefonvæsenet. 

XXVII. Thorshavn. 
Lov ang. Brandvæsenet i Thor::.havn paa 

Færøerne. 
Lov om Oprettelsen af en Bygningskommis• 

sion i Thorshavn. 
Lov om Afhændelse af de Fæstegaarden H usc# 

gaard ved Thorshavn tilhorende T roer. 
Kgl. Rcsol. om, at de offentlige Grunde 

Thorshavn er ilyens Ejendom. 
Justm. Skr. ang. Jordehvalsrettigheder 

Thorshavn. 
Bek. om Sundhedsvedtægt for Thorshavn. 
Bek. om Benyttelsen af Vand fra Thorshavn 

Vandværk. 
Lov om Byen Thorshavns kommunale 

Styrelse. 
Forretningsorden for Thorshavn Byr.1.1d. 
An. om Hjælpekasser, § 6. 
Fundats for Vicekonsul, Kohm.1nd Johannes 

Hansens og Hustrus Leg.1t for værdige 
trængende Kvinder i Thorshavn. 

Bek. om Ændring i Lov af 2i. Maj 1908 om 
Thorshavn kommunale Styrelse, § 31, lstc 
Stk., 2. Pkt. 

Politivedtægt for Thorshavn Kommune. 
Vedtægt for Byen Thorshavns kommunale 

Styrelse. 
Fundats for «Else Birgitte Petersens Legat». 
Lov om Indførelse af en Matrikul og Op• 

rettelse af et Realregister for Thorshavn. 
An. vedr. MatTikul og Realregister for Thors: 

havn. 
Bestemmelser for Oplægning af Gods i 

Thorshavn Havn. 

l 
II. i 3i 

i 

' - 1142 
-[158 

-123-l 

l 
l. i 7-l 

1_8 
-l l 

' 
-1105 

' 
-1129 

1 

-1129 
-1163 

l 
- 132-! 

' i 
-1349 
- ,368 

-1456 

- i·16i 
l 

l 
- 1771 

1772 
' i 

II. l 59 
' -[163 
i 

- il82 
' l 

-]217 

-1326 
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Reglcm. for Forvaltningen af Thorshavn l 1930[ 21. Juli 
l Havn. i IL 330 

Rcglem. for Overholdelse af Orden m. v. i l 
Thorshavn 1-lavn. 

1930j 21. Juli 

' 335 
193li3L Mnrts Lov om Salg til Thorshavn Kommune 

i Em bedsgaarden Aalckær. 

l 
XXVIII. Vejvæsen. 

' l 
1829

1

' 25. N o v. 
1833 5. Febr. 

Pl. ang. Behandlingen af Vcjs;~gcr. i 1. 20 
Kane. Skr. om, hvilke Sager, Vejvæsenet i 

vedkommende, der kan inddrages under l 
Domstolenes Afgorclse, og hvilke der som l 
Øvrighedshandlinger er udelukket herfra. 1-

1836122. Nov. Kane. Skr. om forsom t Vejarbejde. l 
23 
16 

l866i 23. Fcbr. Lov om Ordningen af de til Haugevæsenet i 
i paa Færoerne horende Forhold, §§ 54--58. ! - 109 

18 72128. Pebr. Lov om de færoske budkommuners Styrelse,! 
i §§ I5 og 19. 1- 135 

1881] i. Maj Lov om Forpligtelse til J ords Afgivelse til l 
' offentlige Veje, Bavne og Landingssteder 
l samt til offentlige Skoh:r paa Færoernc. 1- 163 

]891! l. April Lov om Grandestævne paa Færøerne, § 5. '1- 186 
1912! 15. Aug. Lagtingets Beslutn. vedr. Veje, llrocr og 

l Landingssteder. - 130 
1913129. April Lov om Anlæg af Havne m. v. paa Fæ roerne. i- 1451 
1918! 4 . .Marts Lov for Færøerne om vederlagsfri Afstaaclsc l 1

1

. 

i af Kongsjord og beneficeret J ord til Anlæg l 
l af offentlige V eje. 1- 498 

1923! 28. J\brts Lov om Færøernes Lagting, § 18, 6. Stk. 1 -1706 
1923119. Nov. Politivedtægt for Thorshavn, Kapitel 2. -~772 
1924,

1

!9. Dccbr. Vedtægt for Byen Thorshavns kommunale 
. Styrelse, § IO. II. 59 

1930119 . .Marts Lov for Færøerne om Motorkoreløjer m. m. - i303 
1930!6. Oktbr. Regulativ for Vedligeholdelse af offentlige j_ 

1 Veje p>a Færøerne. - [)58 
1930129. Nov. Bek. for Færoerne om 1\lotorkorctojcr m. m. - ·~372 

i XXIX. Ædruelighedsforhold. , 
' ' 

1912!7. Decbr. Bek. for Færoerne ang. Denaturering af l 
J Spiritus. L IH7 
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Aar Datum 

l 
1917j 21. Dec. 

l 
- 1918!30. Nov. 

,a: l 
~ 1923118. April 

(l) z i (l)> l 
Cl 4192814. April 

z :r.: l s 8'28124. Juli 

re( ,_;~929]24. Aug. 

)-o l 
0 0 l 

- l 
a: ' æ 1922122. Dec. 

19231 16. Maj 

l 
1923i 16. Maj 

l 

l 
19231 
19231 

19231 

19231 

l 
19231 

19251 
19251 

l 

17. Maj 
17. Maj 

19. Maj 

23. Maj 

9. Juni 

6. Jan. 
8. Jan. 

19271 27. Sept. 
l 

Sagregister. 

l 
An. om, hvad der i Lov for Færocrnc om 1 

Forbud mod at dri\'c Erhverv med bc~ i 
1 

rust•ndc Drikke m. m. af· 21. Dec. 19171 l 
skal forstaas ved Drikke. [ I. ,496 

An. om Udlevering af berusende Drikke fra., i 

Apothcker paa Færøerne. -1498 
Bek. om, hvad der i Lov om Forbud mod l j 

Erhverv med berusende Drikke af 30. Jan. '1' 1 

1923 skal henregnes til Drikke. 1 -~i20 
Lov for færocrnc om Forbud mod at, drive l 

Erhverv med berusende Drikke m. m. [ IL 205 
An. for Færøerne om Salg af denatureret l l 

Spiritus. ! - :231 
I-1andelsn1. Skr. om Forstaaclscn af nogle l 

Punkter i Lov af 4. April 1928. - i250 

xxx. Ægteskab. 

An. ang. kirkelig Vielse. 
An. for Færøerne om ÆJ1dringer i og Tilt 

føjeiser til Lov om 1't.gtcskabs Indgaaelse 
og Opløsning af 30. J u ni 1922. 

An. for Færøerne om Ændringer i de i Henhold 
til Lov om 1"t.gtcskabs Indga<~.dse og Opløs~ 
n in g af 30. J u ni 1922 udfærdigede Anordnin~ 
ger Nr. 481, ·182 og 483 af 17. Nov. 1922. 

J ustm. C i rk. om Ægteskabs Indgaaelse. 
Justm. Skr. ang. F.1ttigattest ved 1"Egtcskabs 

Indgaaclse. 
Justm. Skr. om ga:ldcndc Bestemmelser om 

i\:.gtcskabs Indgaaelse. 
An., hvorved An. ang. kirkelig Vielse inden~ 

for Folkekirken m. v. af 22. Dec. 1922 

l 

l l 
1.1678 

_1720 

l 
! 

-1723 
-!725 

-1739 
i 

-1740 

l 
sættes i Kraft paa Færøerne. - ]742 

Bestem. for Færøerne ang. Gennemførelsen j 
af Lov om Ægteskabs lndgaaelse og Op~ 1 

løsning af 30. Juni 1922. , - 1743 
Justm. Cirk. ang. Ægteskab. 1 Il. i 67 
K. l\1. Cirk. til Præsterne paa Færøerne ang. l 

.tYndringer i og Tilføjelser til Bestemmelser l 
af 9. Juni 1923. - 1 71 

Cirk. til Præsterne ang. Ægteskab (Attester t r· 

ved Lysning). i- 176 


